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 ـداءاإله
 
 
 

 دوما   الشامخة المؤسسة بهذه حياته ومسيرة سيرة ارتبطت من كل إلى 
 . اهلل بإذن

 مرضيا   راضيا   ربه جوار إلى منهم انتقل من ، األوائل الرواد كل إلى 
التوثيقي،  الكتاب هذا نهدي ، مكرما   معززا   الحياة قيد على منهم بقي ومن

جالال عرفانا    . وتكريما   وا 
 لهم وتحريضا   وتقديرا   دعما   الراية حمل يواصلون الذين إلى نهديهكما  
 . الدهر أبد خفاقة عالية الراية تظل أن على
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الشكر والتقدير
 

جامعة  -عميد كلية التربية األستاذ/نتقدم بوافر الشكر والتقدير للسيد     
البعض لنا ولما قدمه  ،واألساتذة األجالء لدعمهم المعنوي لنا الخرطوم،

في إعداد هذا الكتاب  التي ساعدتنا كثيرا   ،من النصائح والمعلومات
 تربية ماضيها وحاضرها.يختص بكلية ال الذي التوثيقي،

 الشكر أجزله موصول بال حدود للعالمين الجليلين:   
 أ.د محمد مزمل البشير.      
 د. محمد سعد محمد سالم.      

في توجيهات قادتنا إلى الطريق الصواب، لما قدماه لنا من إستشارات و 
لما قدماه من معلومات ذات صلة بموضوع أيضا  داخل وخارج الكلية، و 

 كان لها الدور الفاعل واألثر العميق.التي و الكتاب، 
أمدونا و ، الذين تكرموا علينا بقينانخص بالشكر عمداء الكلية الس   

تاحة الفرصة لنا في بسيرتهم الذاتية، و  مقابالت حوارية مع  إجراءا 
 بعضهم، مما كان له عظيم الفائدة.

، قديما  أو حديثا  بالكلية ،الذين لهم صلةكما نخص بالشكر كل أولئك     
بمعلومات أو مخطوطات توثيقية، أضفت على الكتاب الذين جادوا علينا 

 الكثير من المعلومات ذات الصلة.
كامل التي قامت بطباعة  الشكر موصول لألستاذة/ نعيمة ابراهيم عطية  

 النصوص في مراحلها األولى.
 واهلل ولي التوفيق،،،

 
 



 

 

 ة مقدمال
 – األمانة حَمله ثم ، البيان وعلمه بالعقل وزينه اإلنسان اهلل خلق 
 أن اإلنسان من العبادة هذه واقتضت – األحد الواحد الخالق عبادة أمانة
 الذي الكون هذا عمارإل يسعي وأن ، فرائض من عليه اهلل فرض ما يؤدي

 تثقيف هي التكليف بهذا للقيام دوما   اإلنسان وسيلة وكانت.  فيه استخلفه
 أصبحت فقد التعليم طريق عن إال يتم ال التثقيف هذا أن وبما.  العقل
 نشأته منذ  لإلنسان مالزمة ضرورة – المختلفة أشكالها في – التعليم عملية

 . اآلن عليه هي ما إلى وصلت أن إلى وتطورت ،
 أمة لكلالفاعل  السالح التعليم عملية أصبحت الحاضر عصرنا في 

 على نحافظ طريقها عن إذ ، الشمس تحت مكانا   لنفسها تجد نتطلع ألت
 اتتطور أحداث و  من حولها يجري ما ةواكبمو  ، ومثلها وقيمها عقيدتها
 العزة سلم في والرقي ، واالزدهار النمو وتحقيق ، قدراتها بناء في اتوظفه
 . والمجد
 غير – العظيمة التقنية والثورة الهائل المعرفي لالنفجار نتيجة 

 ترتب وما ،األلفية الثالثة وبدايات الماضي القرن اتنهاي في – المسبوقين
 يمثل التعليم أصبح ، المعرفة مجال في اإليقاع متسارعزخم  من عليهما
 المؤهل اإلنسان إعداد يتم طريقه عن إذ ، الدول بناء في األساسي الركن
 المعرفي التطور هذا ظل في مسؤوليات من به يناط ما تحمل على القادر

 ، األهداف لها وصاغت التعليمية بأنظمتها الدول اهتمت لذلك .المتالحق
 الميزانيات لها ورصدت ، المؤسسات لها وأنشأت ، المناهج لها ووضعت
 التعليم من المنشودة الغايات قيقتح على يعينها ما بكل وزودتها ، الضخمة

. 



 

 

 تقويم من لها بد ال الغايات هذه بتحقيق التعليم عملية التزام لضمان 
 الخبرات استصحاب من بد ال موضوعيا   التقويم هذا يكون وحتى.  مستمر

خفاقاتها بنجاحاتها – السابقة والتجارب  واالرتقاء المسار تصحيح بغية – وا 
 . التربوي بالتوثيق االهتمام برز هنا ومن ، يةالتعليم بالعملية دوما  

)  الخرطوم بجامعة التربية لكلية الذهبي باليوبيل االحتفال بمناسبة    
 للتوثيق كمحاولة الكتاب هذا يصدر ،(  سابقا العالي المعلمين تدريب معهد
 التعليم دعائم إرساء في مشهودا   دورا   لعبت التي الرائدة المؤسسة لهذه

يتطرق الكتاب بين .  الثانوية المرحلة في خاصة ، السودان في هاوتطوير 
 :طياته إلى

 واألنشطة والمهنية األكاديمية الجوانب كل شمل الذي والتطور النشأة     
 إليها يتطلع التي والطموحات اآلمال عن يعبر كما ، التحتية والبنيات
 . األكمل لوجها على رسالتها تؤدي حتى المؤسسة بهذه لالرتقاء الجميع

 مصادر من أيدينا تحت وقع ما على المعلومات جمع في اعتمدنا  
 عمداء من ،المؤسسة بهذه عملت شخصيات مع المقابلة بجانب ،مكتوبة
داريين ،تدريس هيئة وأعضاء ،أقسام ورؤساء  ،وطالب ،وخريجين ،وا 
 .وعمال
 ،الكبير الدين من يسير بجزء أوفينا قد كونن أن المحاولة بهذه نأمل 
 التي األجيال كل ونناشد .وأعناقنا أعماقنا في المؤسسة لهذه نحمله الذي
 فيه ورد ما فتثري بالتقويم التوثيق هذا تتابع أن فيها تخرجت أو بها عملت
 . أخطاء من فيه ورد ما وتصوب معلومات من

  السبيل سواء إلى الهادي وهو ، القصد وراء من واهلل   
  ؤلفونالم               

 



 

 

 
 
 
 

 األولالفصل 
 
 

 
 
 
 
 

 الموقع الجغرافي   
 و

 النشاة والتطور    
 

 
 
 

  
 



 

 

 
 
 
 

 الموقع الجغرافي  أواَل:
 

العاصععمة  ليععة التربيععة فععي مدينععة أم درمععان التععي تعععرف ب... )تقععع ك
معن العذي يعتبعر  )ودنوبعاوي(حي( لجمهورية السودان و بالتحديعد فعي الوطنية

، الععععوادي شععععارع مععععن  حديععععدا  فععععي الجانععععب الشععععرقي، وتالمدينععععة أعععععرق أحيععععاء
مدينععة أم و  قاعععدة وادي سععيدنا العسععكرية الععذي يععربط بععينوهوالشععارع الععرئيس 

 مقابر أحمد شرفي الشهيرة.ل يا  محاز ، وشرقا  درمان
 
 : انشأة الكلية وتطورهثانيا :  

 كلية – العالي المعلمين تدريب معهدل  التاريخية الخلفية تقسيم يمكن
  التربية كلية إلى تحوله تاريخ إلى م1961 في إنشائه منذ -الحالية ربيةالت

 : هي رئيسية فترات أربع إلى اآلن حتىو  م1974 في الخرطوم جامعة
 . م1961 قبل السودان في الثانوية المرحلة معلمي تدريب /1 
  قبل ما إلى م1961 درمان بأ العالي المعلمين معهد قيام /2 

 . م1967 االنتساب
 إلى م1967 الخرطوم جامعةل العالي المعلمين معهد انتساب /3 

 . م1974للجامعة رسمياَ  ضمه قبل ما



 

 

 في الخرطوم جامعةل ككلية تربية العالي المعلمين معهد ضم /4 
 .  م1974

 
 

 : م1961 قبل السودان في الثانوية المرحلة معلمي تدريب  -1
 المرحلة معلمي دريبت لكيفية شرحا   األولي الفترة هذه تضمنت 
 ،درمان بأم ،العالي المعلمين معهد قيام قبل السودان في – العليا – الثانوية
 نشرح التي القادمة للفترة المدخل بمثابة وهي م1961 عام في أسس الذي
 . المعهد قيام

 عاتقه الذي تقع على ، دربتالم الكفء فردال إلى اليوم العالم يتطلع 
 وهو والتحول التغيير أداة فهو ، النامية الدول واجهت التي المسؤوليات جل

على  التربية وتعول.  واإلنساني الحضاري والتطور الشاملة التنمية محور
 المفاهيم تغير بعد والنمو الرقي نحو كوسيلة ،المعلمين تدريب ضرورة
 الحقيقة هذه ولدت وقد ،األموال لرؤوسلً   مثمرا اَ دمردو  لتربيةل أن باعتبار

 أهم من وكانت االقتصادية للتنمية الزما   شرطا   التربوية الناحية كون ىلتعن
 .1التربوي والتخطيط بالتدريب العناية أسباب
 تعبئته تأحسنما  إذا التعليم وأن العصر ضرورة التربية أصبحت 
 االقتصادي التغيير أحداث في فعالة قوة ، وكيفا   كما   توجيههوفعل 

 و التحديات مواجهة من العربية األمة مكنوي ، والسياسي واالجتماعي
 . 2عليها تغلبالو  الصعاب

                                                 
1
 .436 ص م،1962 ، المصرية االنجلو مكتبة ، المدرسية االدارة ، رياض ،/ .... 
2
 .437 ص ، أعاله المصدر نفس/  

 
 
 
 



 

 

   ،الثانوية المرحلة في خاصة ، المعلمين تدريب إلى حاجتنا سمأ ما
   واالنتفاع بيئته النهوض على القادر فردال إعداد التربية غاية أن ذلك

 
 قعوت ألفرادا من النوع هذا إعداد إلى أحوجنا وما النهوض هذا بآثار
 على والقائمين بالتربية المشتغلين عاتق على األعداد هذا مسؤولية

 سريع متطور علم نفسها التربية فان التدريب إلى حاجة في أمورهم.فنحن
 في هو وقدرة ثقة في الجديد عمله يواجه أن المعلم يستطيع حتى النمو
 .3 التدريب إلى حاجة
 في التعليمية اإلدارة ةتقوي يمكن المستمر المعلمين تدريب طريق وعن 
 التربوية الكفاءات باختيار ، اإلقليمية ومكاتبها التربية ةوزارا ةواجه المدارس
تاحة القادرة المتميزة  .التربوية اإلدارية األجهزة هذه دفة إلدارة لها الفرصة وا 
 وجه على ،م1954 عام وفي السودان في االستقالل فجر عند 
 وعلى السودانية المعارف لوزارة التابعة مدارسال أساتذة أغلب كان ،التحديد

 والهنود والمصريين البريطانيين من األجانب بين من المدارس تلك قلة
 . وغيرهم فلسطينيينالو  سوريينالو 

 التذكارية غردون كلية خريجي من أما السودانيين األساتذة معظم كان 
 المدارس خريجي من أو، البالد خارج أضافيا   تدريبا   ينالوا لم أو نالوا مما
 عام بداية منذ المواد شتى من بالمدرسين المعارف مصلحة تمد التي العليا

 وقد تذكر ال قلة فكانوا المفهوم بالمعنى الجامعات خريجو أما. م1943
 . أخري بوظائف يلتحق أن معظمهم شاء

                                                                                                                                            
 
 
3
 . 7،ص( 2)ط. م1966 بيروت للماليين، العلم دار ، التربوي التخطيط ، هللا عبد. د ، الدائم عبد/  



 

 

 وخصوصا األجانب األساتذة علم وعندما 4 االنتقال فترة في 
  في واإلدارة الوظائف لسودنة الوطنية الحكومة بنية هممن البريطانيين

 
 دوائر في يعملون الذين من يود من على اإلبقاء في رغبتها رغم ، البالد

 بعض ولكن ام في الخدمةالع الجو على تؤثر ال قد التي الفنية االختصاص
 العمل من الجماعية االستقاالت تقديم في بدؤوا بذلك علموا عندما المسلمين
 . 5 .التعليمي الصرح في انهيارا تسبب أن وأوشكت
 العدة إعداد في السودانية الوطنية الحكومة شرعت األثناء هذا في 
 استوجب مما.  الثانوية المرحلة في خصوصا   ،تعليمي توسع  لبرنامج
 في التعليم يضار ال حتى األكفاء األساتذة حيث من الموقف تدعيم ضرورة
 . المستوي
 الوزارات في تظهر لمغريةا الكبرى الوظائف بدأت ، حينال ذات في 
 كوزارات تتوسع أن االستقالل ظروف ساعدت وقد ،بعد سودنتها تمت لم التي

 كوزارة مرة ألول جديد من تقوم بدأت التي أو والتجارة واالقتصاد المالية
 المدرسين من المؤهلين أنظار تتجه أن البديهي من وكان.  الخارجية
 الميادين هذه إلى ،وزاراتهم في السودنة قطار فاتهم الذين ،يينالسودان
   .  الجديدة
 فضلف ،تبديل أو تحسن دون حالهم على التدريس مهنة أبناء ظل"
 ترتبف. ، ومرتبا   بريقا   األكثر األخرى بالوظائف االلتحاق الجامعات خريجو
 في خاصة التعليم مراحل جميع في المدرسين عدد في نقص ذلك على

 .6" الثانوية المدارس
                                                 

4
 في االستقالل قبل 1954 بين ما السودانيين الى سويا يحكمونه الذين والمصريين االنجليز من السودان حكم انتقال فترة بها مقصود/ 

 .1956يناير
5
 .ما لدولة تحيز دون حريتهم ونيل األجنبي الحكم من السودانيين استقالل أى/  
6
 .329-328 ص م،1970 بيروت ، الثقافة دار م،1956-1898 لسودانا في التعليم تطور عمر، محمد ، بشير/  



 

 

 لسد الكافي العدد تخرج الفترة تلك في الجامعية الخرطوم كلية تكن لم 
  وكان والحديثة التقليدية المجاالت شتى في الخريجين من البالد حاجة
. 7 الواحدة اليد أصابع على يعدون عام كل التدريس مهنة يختارون الذين
 قلة إلى أدي أخرى مهن إلى وهروبهم المعلمين إعداد في النقص هذا

 المرحلة في المستوي هبوط في تسبب التدريس هيئة في االستقرار
 .8"الثانوية
 السوداني المعارف وزير حمزة ميرغنى/ السيد قرر الجو هذا في 
 والمملكة مصر من األساتذة كبار بعض قوامها دولية لجنة استقدام آنذاك

 لجنة..)ب وسميت. 9(يدينس) يدعي باكستاني خبير برئاسة المتحدة
 تنحصر"  اللجنة هذه صالحيات وكانت 1954 نوفمبر في وذلك (سيدين
 إلى الطرق أحسن إلى الحكومة وتوجيه الثانوي التعليم أمور في البحث في

 28 في المعارف وزير للسيد تقريرها اللجنة وسلمت فيه والتوسع إصالحه
 .م1955 عام فبراير
 خاصة ، متنوعة هامة بتوصيات تقريرها في (سيدين لجنة) تقدمت 

 أمر التوصيات أهم من الثانوية للمرحلة المعلمين تدريب بجانب يختص ما
 .التدريس مهنة في هممن واالستفادة المؤهلين المعلمين إعداد
  
 الجامعة في للمعلمين كلية إنشاء تقريرها في اللجنة اقترحت لقد"  
 للظروف بالنسبة واضح ، لجامعةا لخريجي تدريبا   تهيئ ما ضمن تهيئ
 في العشرة حوالي من أكثر ال المعهد هذا في السنوي القبول أن القائمة
 المدرسين إلى الحاجة يسد أن يمكن وال جدا   محدودا   سيكون.  العام

                                                 
7
 .79 ص ، بيروت ، األمريكية والجامعة الخرطوم جامعة من التدريس في للعاملين( 5) رقم الجدول راجع/ 
8
 .8 ص ، التربوي التوثيق ، م1955 فبراير/ يناير ، السودان في الثانوي للتعليم الدولية اللجنة تقرير خالصة/ 
9
 أحمد وهوالدكتور سودانيا كان الذي سكرتيرها عدا فيما أجانب خبراء من تكونت/ 



 

 

 التقدم التعليم يتقدم ألن نري إننا تقدير أقل على حتى الثانوية للمدارس
 وفي اآلن القائمة المدارس في التدريس هيئة تكون أن البالد في المرجو

  
 المدرسين من سنوات الخمس مشروع حسب ستفتح التي المدارس

 تبتكر بأن إال هؤالء تدريب يتأتي وال الكفاءات ذوي المدربين السودانيين
 المشكلة هذه أولينا لقد.  أثر ذا يكون طوارئ مشروع المعارف وزارة

 أن الحسبان في نأخذ أن علينا إذ وتدبرا   عميقا   تفكيرا   بالصعوبات المحفوفة
 كثيرا   نوعهم ينحط أن تعنى ال المدرسين من أكثر عدد يجاد ال ،المحاولة

 إعداد يكفل مصدر وراء البحث من بد ال أنه الموقف لتحسين يرنش إذا و.
 يهعلو . باستمرار المدربين من المقبول بالعدد الثانوية بالمدارس المدرسين

 المدارس امتحان يجتازون منم البهاط قبلت كلية بإنشاء نوصي نانفإ
 الدراسية المواد في جيد دد معلوم بتقديرع على ويتحصلون الثانوية
 دراسة على مقصورة األولي سنوات الثالث فيه تكون منظما   تدريبا   وتعطيهم
 كقضاء بسيط مهني ميل مع والعلوم أآلداب في "Degree"الشهادة منهاج
 الثانية السنة في العطلة من جزء في التدريس على وتدرب مراقبة فترة

 .10مناسبا   مهنيا   تدريبا   منه األخيرة السنة وتكون
 تجتذب قد الكلية هذه أن هو االقتراح هذا إلى يوجه الذي النقد أن"  

 االمتحان في يتحصلون الذين أولئك آنذاك سائدة كانت التي الظروف في
 والعلوم اآلداب بقسمي يلتحقون الذين ولئكأ درجات من أدني درجات على
 ،الطلبة يمنح أن نري إننا إال الخطر بعض هنالك يكون قد.  الجامعة في

 اإلعاناته هذ أن إذ ، ومنحا مالية إعانات،الكلية بهذه يلتحقون الذين
 هذا إلى وباإلضافة.  المتقدمين أحسن اختيار من السلطات ستمكن والمنح
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 تنمح التي الخدمة شروط على سيمنحون الكلية هذه يجيخر  بأن التأكيد فأن
 طلبة سيشجع ، الجامعة خريجي من للمدربين

  
 كان لو فأنه ذلك على وزيادة.  بها االلتحاق على معقول مستوي ذوي
 يمنع سببا   نري ال فأننا األكاديمية الناحية من قليال   أضعف الطلبة بعض
 كهذه كلية في الداخلية والحياة تنظيمال الجيدة الخاصة الدراسة تكون أن من

 وطرق األكاديمية الناحية في ليس.  المعلمين لتدريب خصيصا   أنشئت
نما ، فحسب التدريس  ال أننا نقول.  أيضا للمدرسين المثلي الحياة في وا 

 بل البسيط األكاديمي الضعف تعرض أن من الدراسة هذه يمنع سببا   نري
عطائهم الجامعة خريجي أخذ ميزات  افيهبخ ليست أنه وبما.  تزيد وأن  وا 

 يحاول عشرة أو تسعة تدريب أنه ننسي اال يجب أنه إال.  عاما   تدريبا  
 الخاص التقرير ويستمر.  التدريب لتنسيق فسيح ومجال معوضيه ميزات
 ينفذ أن ، الجامعة قبلت اذا ، نقترح أننا"  الجامعة في التربية كلية بإنشاء
 السنة في المهني التدريب يكون وأن نفسها لجامعةا في المشروع هذا

 ذلك في فأن.  الجامعة وخريجي الكلية هذه طالب بين مشتركا األخيرة
 في األسباب من لسبب الجامعة كانت اذا أما.  للجهود وتركيزا   اقتصادا
 أنشاء تتولى أن المعارف وزارة فعلى ، به القيام قبول من يمكنها ال موقف
 من جيدا   مستوي تكفل التي الضرورية الخطوات كل متخذة هابمفرد الكلية

 ينالون لمن الخدمة شروط نفس تضمن وأن.  والمهنية الثقافية الناحيتين
نا قيمته المعارف ووزارة الجامعة أساتذة بين للتعاون أن.  دبلومها  لنأمل وا 

 يةللترب كلية بإنشاء الخاص التقرير انتهي.  11"مشقة أدني دون يتوفر أن
 . الجامعية الخرطوم كلية في
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 الثانوية المدارس أساتذة في الكبير النقص يتضح أعاله ذكر مما 
 بما المدارس وتغذية لتدريبهم كلية أو معهد وجود دون ،األكفاء المدربين

  
 حيث السودان حكومة بذلتها التي المجهودات ومع.  المعلمين من تحتاجه
 وجامعات بيرويت، في ةاألمريكيةلجامع بعثات في السودانيين أوفدت
 والمتقدمين العربية الجامعات خريجي واستوعبت ،مدرسين ليعودوا بريطانيا

 نقل فتم ، خطورة يزداد والنقص تتفاقم المشكلة ولكن الخرطوم جامعة من
 بالمدارس للعمل الوسطي المدارس أساتذة من البارزين المدرسين بعض
 االنجليزية كاللغة"  الندرة مواد تدريس في للمساهمة خصوصا   ، الثانوية

 مجال عن بعيدا الخريجين تغري األخرى والوظائف والعلوم والرياضيات
 . التدريس
 الجامعية الخرطوم كلية إلى اقتراح قد م1955 العام نفس وفي 
 الجامعة جانب من رفض االقتراح هذا ولكن ، ضمنها للتربية شعبة بإنشاء
 والموقف. 12 فيه مشكوك أمر الخريجين الءهؤ  على الطلب"  أن بحجة
 موظفا   150 غير منهم يبق ولم األجانب من كثير الخدمة وترك سوا   يزداد
 13". وظيفة 1156 جملة من 1955يوليو في المجاالت كل في
 وازدادت المدرسين أعداد في زيادة ، الثانوي التعليم في التوسع تطلب  

 للتدريس(  المتوسطة)  االبتدائية المدارس من المدرسين بعض نقل سياسة
 الى مال أنهإذ  مستمرا  تدهورا   التعليم مجالتدهور و  الثانوية بالمدارس
 نتيجة التعليمية المراحل جميع في ،عام بوجه مستويال دون طالب تخريج
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 لتدريب والالزمة الكافية الوسائل إعداد دون األهلي التعليم مجال في للتوسع
 .14 المؤهلين ينالمدرس استخدام أو
 

 جامعة غير أخرى جامعة إلنشاء المناقشات دارت ، التاريخ ذلك في 
 أكتوبر في وذلك المصرية الحكومة عليها واإلنفاق بتمويلها تقوم ، الخرطوم
 الفرع واستوعب بالخرطوم القاهرة لجامعة فرع تأسس ثم ومن م1955
 والدرجات ،والحقوق واآلداب التجارة كليات في وطالبة طالبا 286 الجديد

.  القاهرة جامعة من جامعية درجات هي للطالب الفرع من الممنوحة
 خصصت التي وبالمباني مسائية بالخرطوم الفرع بهذا الدراسة وكانت
 أدني بها االلتحاق شروط كانت ولما.  بالخرطوم المصرية الثانوية للمدرسة

 أمكن فقد ،لخرطوما جامعة أو األصل القاهرة بجامعة االلتحاق شروط من
 الدراسة كانت ولما الجامعتين من أي في يقبلوا لم الذين الطالب قبول

 مدرسي من عدد وبينهم ،الموظفين من بها التحق من أكثر كان فقد مسائية
 بعد وعملوا 15والعلم العمل بين الجمع أرادوا الذين الوسطى المدارس
 . التدريس في لسابقا لعملهم استمرارا   الثانوية المدارس في تخرجهم
 أطلق التي للتعليم الدولية اللجنة وتوصيات تقرير من عامين وبعد 
 تتولي لجنة كونت م1957 عام أواخر في وبالتحديد (سيدين لجنة) عليها
 موزعا اللجنة رأي كان الثانوية المرحلة معلمي لتدريب معهد أو كلية إنشاء
 : اتجاهين بين

 . كليتها أو معهدها بإنشاء مستقلة الوزارة تقوم أن /1 
 هذه على وإلشراف إنشاء في الجامعة مع الوزارة تتعاون أن /2 

  ، آنذاك المعارف ووزارة الجامعة بينإختالف  حدث قدو  ، المؤسسة
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أن مكان  بل ، المعلمين إلعداد المناسب المكان ليست أنها الجامعة فرأت
     حقا . وسنتطرق لذلك ال ،المعاهدهو  الصحيحالتدريب 
 -1956 للسنوات التعمير ميزانيات تضمنت سبق ما ضوء على 
 16 ،الثانوية المدارس مدرسي لتدريب معهد بإنشاء الخاص المشروع 1966
 إنشاء في يستمر والتوسع الثانوية المرحلة لمعلمي أكثر تزداد والحاجة
 . وأهلية حكومية الثانوية المدارس

 جامعة إلى انتسابه قبل ما إلى1961 العالي المعلمين معهد تأسيس -2
 م7196 الخرطوم
 عال معهد أو كلية لقيام ،السابقة الفترة فيكانت الحاجة ماسة  
 : اآلتي في نلخصها أن يمكن ألسباب الثانوية المدارس معلمي لتدريب

 بالعدد( التربية)  المعارف وزارة تعد أن الخرطوم لجامعة يمكن ال  :أوال  
 أحياء من بفروعها العلوم لمواد وخصوصا   ،السودانيين مينالمعل من الكافي
 األعداد في جليا ذلك وضح وقد الرياضيات،ومادة  وفيزياء وكيمياء
 هو كما الماضية العشرة األعوام خالل بالوزارة تلتحق ظلت التي الضئيلة
 (.1) رقم الجدول في موضح
 :ومنها االعتبارات لشتى بالسودان بالعمل يرضون األجانب يعد لم : ثانيا  
 لم الخدمة شروط وأن للترقيات مجال ال وأنه مضمون غير المستقبل أن
 التي ،للسودان المصري االنجليزي الحكم فترة في كانت كما مجزيه تعد

 وتم 1953 فبراير 12 في للسودان الذاتي الحكم اتفاقية بتوقيع انتهت
 يرهقون األجانب أن قفو  هذا.  م1956 يناير في السودان استقالل بالفعل
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 يؤديه كما التربوي دورهم يؤدوا أن كمعلمين يستطيعون وال ،الدولة خزينة 

 . نو الوطني
 من كفايتها ستأخذ  الوزارات بأن طويل أمد منذ تزداد النغمة ظلت :ثالثا  

 ،التربية لوزارة السودانيين من الكافي العدد يتوفر ذلك وبعدأوال ،  الخريجين
 قطرا   ألن ،ذلك يصل أن دون عام أثر عاما   الفرج ينتظرون الجميع وكان
 والخاص العام القطاعين في الجديدة اإلمكانات فيه تتفتح كالسودان ناميا  
 قصب ينالون الذين بالطبع هم الجامعة وخريجو ،موجودهو  مما أكثر
 . المجاالت هذه في السبق
 أن ،الثانوية لةالمرح في وخصوصا   ،التدريس طبيعة من يتضح :رابعا  

       ،صعوبات من وتعتريه جهد من يتطلبه لما  مشجعا   يكون لن عليه اإلقبال
 وتهيئ أقل لمجهود تحتاج األخرى المجاالت في الوظائف من كثيرا   أنإذ 

 لطرق للميل الخريجين تعود مما. 17 التدريس مهنة من أغراء أكثر عرضا
 الوزارة اختيار يجعل ومما ، دريسالت على اإلقدام قبل الممكنة األبواب كل

 ويعتبر هذا.  واضطرارا   كرها والبعض طوعا   جاء بعضها قلة في محصورا  
 تحتاج التي  التدريسمهنة  مثل حساسة مهنة في ،جلل ا  وأمر  ا  خطير  ا  وضع

 ،والشخصية المهنية الناحيتين في للمدرسين المستمر النمو إلى باستمرار
 كما . 18أكثر بإتقان أعمالهم ليؤدوا ، تدريسهم فعالية وتزداد تستمر لكي

 أي في السير وعلى التشجيع على الكافية القدرة"  المدرسين من يتطلب
 .واإلبداع االبتكار على فرد كل وتنمية"  منه التوقف أو تغيير
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 وعلى التشجيع على الكافية القدرة ، أيضا ،المدرسين من يتطلب  
 االبتكار كل منهم فرد كل وتنمية.  عنه التوقف أو تغيير أي في السير

 المرحلة في وخاصة عامة التدريس مهنة فان سبق ما ولكل.  واإلبداع
 أهمها تتلخص أسباب نتيجة الممتازة العناصر من كثيرا   تجتذب ال الثانوية

 :  اآلتي في
 . أعباء من يتحملونه لما بالنسبة المعلمين مرتبات انخفاض /1 
 غيره دون المعلم له يتعرض الذي والجسماني ريالفك اإلرهاق /2 

 في الدولة. العاملين من
 مرتبة في المهنة هذه وضعت التي التقليدية االجتماعية النظرة /3 
 .غيرها من أقل

 من فيها العاملين لكثرة الممتازين الشباب لطموح إثارتها عدم /4 
 . وسطها السريع الترقي فرص وضوح  ولعدم جامعين
 الثقافية المستويات من ومتباينة مختلفة أنواعا   يعابهااست /5 

 فطالما"   له مهنة ال من مهنة أنها"  عليها القول جرى حتى والتعليمية
 المادية المعلم أوضاع تغيير من بد فال، تغيير أي مفتاح هو المعلم

 تقضي التي واالقتصادية واالجتماعية التربوية الظروف وتوفير والمعنوية
 19السلبية واالتجاهات العوامل ههذ على

 عليا تربوية مؤسسة لقيام وخطيرة ماسة الحاجة كانت كله لذلك 
 بداية منذ والتعليم التربية وزارة كانت.  الثانوية المدارس معلمي لتدريب
 للمرحلة المدرسين اختيار أمر تولي م1956 يناير في الوطني الحكم
  أوفدت كما.  األجانب من كبير لعدد المجال أعطت وقد عنايتها الثانوية
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 معلمي من خاصة، بيروتاألمريكية ب جامعةلل بعثات في السودانيين
 كمعهد بريطانية جامعات إلى آخرين وأوفد. الممتازين المتوسطة المرحلة
 خريجي وجندت .الثانوية بالمدارس مدرسين ليعودوا. ليدز مدينة في التربية

 جامعتي من المتقدمين ستوعبتوا ،الغرض لنفس العربية الجامعات
 . الخرطوم فرع والقاهرة الخرطوم
 المرحلة معلمي لتوفير الحكومة بذلتها التي المجهودات تلك كل رغم 
 الوزارة اضطرت حتى تتفاقم بدأت بل ، هي كما المشكلة ظلت ، الثانوية
 بالمدارس للعمل ىطوسال لمدارسالمميزين من ا ساتذةاأل بعض لنقل

.  والعلوم والرياضيات االنجليزية اللغة مواد تدريس في وخاصة ، الثانوية
 تبحث أن أو ، عملي غير أمر وهذا التوسع يتوقف أن أما أنه لها واتضح

 مجاالت في وخصوصا المدرسين من كبيرا عددا   لها يضمن مصدر عن
 . بالمستوي النزول دون النقص
 تقرير رفع من عامين بعد التربية وزارة بدأت أوضحنا وكما لذلك 

" سيدين" الباكستاني الخبير ترأسها التي للتعليم الدولية اللجنة وتوصيات
.  المتوسطة المرحلة معلمي تدريب بغرض معهد أو كلية أنشاء أمر تولي
 بين موزعا اللجنة أير  وكان م1957 عام أواخر في لجنة تكونت بالفعل

 المؤسسة هذه أنشاء في الجامعة مع الوزارة تتعاون أن أولهما:  اتجاهين
 كليتها أو معهدها بإنشاء مستقلة الوزارة تقوم أن وثانيهما.  عليها واإلشراف

 . 
 أنشاء في للتعاون  والجامعة التربية وزارة بين فعلية اتصاالت جرت 
 برئاسة السودان في للتعليم الدولية اللجنة توصية حسب وذلك المؤسسة هذه

  كونتها التي اللجنة اقتراح على اءوبن ، م1955 فبراير في سيدين
 . الصدد هذا في التربية وزارة



 

 

 في عملوا الذين السودانيين كبار من واحد الجامعة مدير كان 
 لها سوداني مدير  أول ، على الحاج نصر األستاذ وهو ، التربية مجاالت
 وكان السودانية(  التربية)  المعارف وزارة وكيل منصب يشغل قبلها وكان
 لم كيف ورأينا.  المعارف وزير هو وقتها ، المحامي أرباب زيادة/  يدالس
 م1955 عام في للتربية شعبة بإنشاء االقتراح الجامعية الخرطوم كلية تقبل
 وتكررت.  فيه مشكوك أمر رأيها في الخريجين هؤالء على الطلب ألن

 أو يةللترب كلية إلنشاء م1957 عام في التربية وزير من ثانية المحاولة
 على بناء  ،جامعة داخل الثانوية المرحلة معلمي لتدريب عال معهد

 وزارة تكونتها التي واللجنة م1955 في السابقة الدولية اللجنة توصيات
 بعناية المسألة دراسة الخرطوم جامعة رأي وكان. م1957 عام في التربية
 تدريب أن يهارأ وكان الدراسة تستغرقه الذي الوقت لعامل مراعاة دون فائقة

 المقام في مهني تدريب فهو الجامعية الدراسات ضمن يدخل ال المعلمين
 ذلك إنشاء تريد والتربية والبحوث األكاديمية بالجوانب تهتم والجامعة ،األول
 الرأي في واالختالف وعناية ببطء األمر تدرس والجامعة ،فرصة بأسرع
 . الخرطوم وجامعة التربية وزارة بين حدة يزداد

 معهدها بإنشاء تقوم أن التربية وزارة قررت م1958 عام وفي وأخيرا 
 وأهتم ، ذلك تنفيذ في جديا   تفكر وبدأت الخرطوم جامعة عن مستقلة بصورة
 الجدية اتصاالته وبدأت ،األمر بهذا أرباب زيادة/ السيدالمعارف وزير 

  خاصة العربية الدول في المعاهد تجارب من مستفيدا  
 واعتمدت الثانوية المرحلة معلمي نقص من البداية في عانت التي مصر
 والتربية العربية اللغة بمعلمي لمدها القاهرة في الشريف األزهر الجامع على

 والرسم الرياضيات بمعلمي لمدها المهندسخانة مدرسة وعلى اإلسالمية
 كرومر اللورد كتب وقد ،والعلوم االنجليزية للغة األجانب األساتذة وعلى



 

 

 مصر في متفوقة التعليم صناعة أن مصر في لبريطانيا للمعتمد المستشار
.  20" المعلمين مدارس إلى يلتفتون وال أخري بأمور االشعتغال ويفضلون

 في العالي التربية معهد أأنش وقد السودان عليه كان الذي الحال نفس وهو
 وكان ،العليا المعلمين مدرسة مكان ليحل ،م1929 عام بمصر القاهرة
 للمدارس واآلخر الثانوي للتعليم مدرسين لتخريج أحدهما قسمين يضم

 كلية نواة المعهد هذا وكان م1937 عام في القسمان وأدمج االبتدائية
 والبنات للبنين التربية معاهد شأن كان وهكذا شمس عين بجامعة التربية
 كليات باسم وتوحدت المصرية الجامعات إلى جميعها ضمت التي بمصر

 . المعلمين
  ،التعليم في النسبي تقدمها رغم كمصر السودان في الحال كان 
 بخت بقرية م1934 عام الدويم مدينة في بالسودان التربية معهد فأنشأت
 المدارس معلمي لتدريب الرضا بخت التربية بمعهد يعرف وأصبح الرضا

 من ثيرةك أنحاء في له فروع وأنشئت كثيرا وتوسع ،واالبتدائية المتوسطة
 للمراحل ،المعلمين تدريب مجال في الرائد هو اليوم حتى زال وما السودان

 وكان.  الثانوية المرحلة معلمي بتدريب ليقوم يتطور لم أنه إال الثانوية دون
 ورفع الثانوية المرحلة معلمي لتدريب عال معهد تأسيس في التفكير من البد
  أقر الذي السوداني الوزراء لمجلس األمر
 معلمي لتدريب عال معهد أنشاء مشروع وضمن م1956 عام في ذلك

 م1966 الى 1956 العشر للسنوات التعمير ميزانيات في الثانوية المدارس
 للتنمية العشرية الخطة في أيضا   وأدخل 16/خ رقم بالمشروع اليه وأشير

 . م1970/1971 إلى م1961/1962 للسنوات واالجتماعية االقتصادية
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 م1960 أوائل في التربية لوزراء اجتماعا اليونسكو ظمةمن عقدت 
 األمم لهيئة الخاص الصندوق يعاون بأن قرار أتخذ االجتماع هذا وفي

 فتح في ترغب التي اإلفريقية األقطار اليونسكو منظمة طريق عن المتحدة
 . الثانوية المرحلة معلمي لتدريب معاهد
 توقيع إلى ماليتها يروز / السيد طريق عن السودان حكومة توصلت 
 سبق وقد م1961 ديسمبر في المتحدة لألمم الخاص الصندوق مع اتفاقية

 تدريب معهد أنشاء مشروع أدرجت قد المالية وزارة أن إلى تعرضنا أن
 أخري مرة وأدرج م1956 التنمية مشروعات ضمن الثانوية المدارس مدرسي

 المعارف وزارة تمكنت وهكذا.  م1961 عام بدأت التي العشرية الخطة في
 هذا إنشاء اتفاقية توقيع على ،اليونسكو منظمة مع بالتعاون السودانية
 زمالئه مع آنذاك وزيرها أسهم التي المعارف وزارة أشراف تحت المعهد
 تقديم على المتحدة األمم لهيئة الخاص الصندوق حمل في األفارقة الوزراء
 . المؤسساتهذه  لمثل العون
 : اآلتية البنود أهم على ةاالتفاقي نصت

 مقبول مستوي في الجنسين من الطالب باختيار المعارف وزارة تقوم /1
 اللغة وفي األدبية المواد في ومهنيا   أكاديميا   تدريبا   سنوات ألربع وتدريبهم
 وتشمل العلمية والمواد والجغرافيا والتاريخ العربية واللغة االنجليزية
 العملي التدريب إلى باإلضافة ،واألحياء يمياءوالك والفيزياء الرياضيات
 ثقافتهم تكون حتى التدريس وطرق النفس وعلم التربية في والمهني

عزيزي  وسنتعرضهذا  تخرجهم عند مقبول مستوي في والمهنية األكاديمية
 .الحقا المقبولين لمستوياتالقاريء 

 للتدريس اءاألكف السودانيين األساتذة بتعيين المعارف وزارة تقوم /2
 . الجارية هوبمصروفات المعهد ببناء تلتزم وأن المعهد في والتدريب



 

 

 متمثلة المساعدة بتقديم المتحدة األمم لهيئة الخاص الصندوق يقوم /3
 من شعبة لكل واحد بمعدل الخبراء من عددا   تعين التي  اليونسكو هيئة في

 العميد ونائب فني مستشار تعيين إلى باإلضافة ،بالمعهد الدراسية الشعب
 مهمتهم تكون ،أعوام واألربعة العامين بينما  تتراوح لفترة معامل وخبراء

 من مساعديهم ومعاونة والتدريب الدراسة قواعد إرساء في المساهمة
 . السودانيين

 لمدة الجامعية فوق دراسية منح تقديم في اليونسكو هيئة تساهم /4
 . المعهد في عاملينال للسودانيين دراسيا   عاما   ثالثين

 دوالر ألف ثمانين قدرها أعانة المتحدة لألمم الخاص الصندوق يدفع /5
 . المعامل أدوات لشراء

 للمرحلة المعلمين إعداد في األساسية مهمته جانب إلى المعهد يقوم /6
 :في تتخلصان االتفاقية عليهما نصت نآخرتي رئيستين بمهمتين الثانوية
 الذين الثانوية المرحلة لمدرسي والطويلة القصيرة  بيةالتدري الفترات إعداد

 الجهة بذلك يكون الثانوية بالمدرسة المناهج أعمال وفي اليها يحتاجون
 حكومة وقعتها التي االتفاقية ملخص هذا.  العمل هذا لمثل الوحيدة
 معهد بشأن المتحدة لألمم الخاص والصندوق اليونسكو هيئة مع السودان
 . بالسودان اليالع المعلمين
 في االتفاقية عليها نصت والتي العالي المعلمين معهد أهداف تتلخص
 :اآلتي

 تؤهلهم أعوام أربعة لفترة مهنيا   وتدريبهم أكاديميا   الطالب تدريس /1
 . الثانوية المدارس في للتدريس

 أساتذة مستوي تحسين بغرض الخدمة أثناء تدريبية فترات أقامة /2
 . ةالثانوي المرحلة



 

 

 المرحلة في والتدريب التدريس وطرق بالمناهج تختص بأبحاث القيام /3
سداء ،الثانوية  .الصدد هذا في والتعليم التربية لوزارة النصح  وا 
 المعهد في الطالب لقبول أساسية شروطا   المعارف وزارة وضعت     

 : تتضمن
)  يةالسودان المدرسية الشهادة حملة بين من الطالب هؤالء قبول /1

 الالزمة المؤهالت لديهم فراتتو  ممن الثانية أو األولي الدرجة من(  الثانوية
 . الدخول عند عاليا مستواهم يجيء حتى الجامعة لدخول

 . التقديم عند األولي الطالب رغبة المعهد يكون أن /2
  .األولين الشرطين توفر بعد بذلك الخاصة المعاينة الطالب يجتاز أن /3
  .للغاية مرضيا   مدرسته من الطالب عن كتب الذي التقرير يكون أن /4

 تحت كمدرسين الطالب تعيين بمبدأ أخذت الوزارة أن بالذكر وجدير     
 نظام وهو معيشتهم بأمر يلتزموا أن على لهم الالزم السكن وبتوفير ،التمرين
 لبنانب األمريكية بيروت لجامعة المدرسين من مبعوثيها إزاء الوزارة به تعمل
 تم الذي الطالب ويعتبر.  بالدويم الرضا ببخت الوسطي المعلمين وكلية
 دراسته فترة له وتحسب ،الوزارة خدمة في العالي المعلمين معهد في قبوله
 ،الثانوية دون المراحلفي  المدرسين الوزارة منحت. الفعلية خدمته ضمن

 والعلمي كاديمياأل المؤهل على حصولهم بشرط للمعهد القبول في المنافسة
 .يعادلها ما أو السودانية الثانوية الشهادة في

 طالب إليجاد ضمان هو ذلك لتفعل بالوزارة حدا الذي الدافع لعل 
 يتركوا لن وأنهم وبرغبة عالية بروح الدراسة على يقبلون رفيع مستوي من

 بنسب موجودة االمتيازات هذه ومثل .أخرى فرصة واتتهم ما اذا عملهم
 الكليات بعض في المجزية واإلعانة الشهري والمرتب الوظيفة بين تةمتفاو 

 الصحة وكلية الشرطة وكلية الحربية كليةال مثل.  السودان في المهنية



 

 

 الفني والمعهد الوسطين والمعلمات المعلمين وكلية العالي التمريض وكلية
 تشابه التي البلدان بعض في أيضا   وموجود.  الزراعي شمبات عهدمو 

 . السودان ظروف ظروفها
 سبق الذين النجباء الطالب المالية والحوافز االمتيازات هذهأدت  
 واآلداب والعلوم والهندسة والبيطرة والزراعة الطب لكليات للدراسة وقبلوا

 على اإلقبال وكان العالي المعلمين معهد تفضيل إلى ،الخرطوم بجامعة
 بين من الطالب أحسن ياراخت فرص وتوسعت ملحوظ بشكل يزداد المعهد

 األحيان من كثير في المقبولين الطالب مستوي وارتفع الكثيرين المتنافسين
 من ثمانين المعهد ضم فأحيانا ، الجامعة تتطلبه الذي األدنى الحد من

 الخرطوم بجامعة قبولهم سبق منهم المائة في ستين ، األولي الدرجة حاملي
 . الجامعة في للقبول مطلوبال بالقدر يوفون الباقين من% 10و
 مهنة ألن هامة المعلم ومستوي والقبول باالختيار وعالقتها الحوافز سياسة" 

  بد وال ، الطالب من الممتازة العناصر من كثيرا   تجتذب ال التعليم
 من الممتازة العناصر الجتذاب والمهنية المادية المعلم أوضاع تغيير من

 21". المعلمين من المطلوبة والكفاءات عداداأل وتوافر المهنة لهذه الطالب
 يغذي ، به المعمول واألدبية المادية الحوافز نظم كفاية عدم أن"  والحقيقة
 طاقات من طاقة ابطبيتعه هي الحوافز إن .إليه ويدفع اإلداري االنحراف

 22".لألفراد النفسية التطلعات إلرضاء ومعيار األمل
 يمكن" و للمدرسين الحوافز ألهمية ةالدولي التقارير من كثير أشارت 
 وتلك 23".مثال   المرتبات زيادة طريق عن وذلك لجذبهم حوافز إعطائهم
بعاد الصحة عوامل"  من واحدة  ، غيرها أو المرتبات قلة وأهمها لمعوقات وا 
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 مستوي الى العوامل هذه تدني نتيجة ، الوظيفي الرضا عدم يحدث ال حتى
 لديهم الشخصي النمو"  أعمالهم من الناس يحتاجه ما وأهم 24". منخفض
 25" وغيرها وخبرات إشراف ، حوافز من األفراد لدي الحاجات وتحقيق
 هذه بمثل 26" االبتكار على المدرسين تشجيع"  من بد ال أنه القول ويمكن
   . الحوافز
 تغير من بد ال التعليم ولتطوير ، تغيير كل مفتاح هو المعلم أن 
 واالجتماعية التربوية الظروف بتوفير ، والمعنوية ديةالما المعلم أوضاع

  ألن إغراء األكثر األخرى الوظائف تجتذبه ال حتى 27". واالقتصادية
 

"  ذلك أسباب ومن.  اليها تجذبهم الجامعية الشهادات حملة من كثيرا  
 والجسمي الفكري واإلرهاق ألعبائهم بالنسبة المعلمين مرتبات انخفاض
  28". فيها العاملين لكثرة الترفيع صفر  وضوح ولعدم
 لما وغيرها العربية الدول في الكثيرون يرغبها ال ، التدريس مهنة أن 
 المثال سبيل وعلى ، الدول من كثير في تتشابه قد أسباب من ذكر

 في البريطاني المستشار ، كرومر اللورد ذكر ولقد العربية مصر جمهورية
 ويفضلون ممقوتة التعليم صناعة أن طانيابري بواسطة احتاللها أيام ، مصر

 29". المعلمين مدارس الى يلتفتون وال أخري بأمور االشتغال
 أسوة الدولة مستشفيات في تتم للطالب بالنسبة العالج خدمات كانت 
 صحي مركز"  وهو المعهد قرب صحي مركز توفر حيث ، الدولة بموظفي
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 والثقافية جتماعيةاال األخرى الخدمات فرتاتو  وقد ،" نوباوي ود
 . لدراستهم للتفرغ للطالب تسهيال وغيرها والمواصالت

 المعهد في قبولهم بعد الهامة واإلرشادات بالتوجيهات الطالب زود 
 الوسطى المدارس في أسابيع ثالثة لمدة القصير التدريب الى أرسلوا ،حيث
 صعابها واويعيش ، الجديدة المهنة لنوعية الطالب يهيأ حتى ، المعهد حول

 ، طويال هذه المبكرة التدريب سياسة تستمر ولم ، البداية منذ ومشاكلها
 الدراسة مدة كانت      .وقيامه المعهد تأسيس من سنوات أربع بعد فأوقفت
 عام كل في رئيسية فترات ثالث الدراسة فترات بلغت ، دراسية سنوات أربع

 للتدريب دراسيتان فترتان كذل تخلل.  أسبوعا وثالثين اثنين مدتها ، دراسي
  الثانوية المدارس في والميداني العملي

 
 العام من األولي والفترة الثالث الدراسي العام من الثانية الفترة أثناء بالسودان
 بالمشاركة المهنة على خاللها الطالب يتدرب ، واألخير الرابع الدراسي
 التدريس هيئة راقبةوم وتوجيه إشراف تحت المدارس في العمل في الفعلية
 أولئك عن تقاريرها ترفع التي المعنية المدارس ونظار وأساتذة المعهد في

 ضمن يدخل ، هام العملي الجانب وهذا.  المعهد سلطات إلى الطالب
 . المعهد دبلوم ونيله تخرجه عند النهائي الطالب تقويم
 

 (1) رقم جدول
 درمان بأم العالي المعلمين معهد

  اآلداب سمق في الدراسة
 االمتحانات أوراق عدد أسبوع في الدراسة ساعات المواد

 رابعة ثالثة ثانية  أولي رابعة ثالثة ثانية أولي 



 

 

 5 3 3 2 11 7 7 6  العربية اللغة

 اللغة
 االنجليزية

6 7 10 10 3 3 2 4 

 1 2 2 2 10 10 10 12 الفرنسية اللغة

 5 4 3 3 10 10 7 6 الجغرافيا

 5 3 2 2 10 10 6 6 التاريخ

 330 2 2 - 4 4 4 - التربية

 
 
 (2) رقم جدول

 درمان بأم العالي المعلمين معهد
 ( كيمياء/  أحياء)  العلوم قسم في الدراسة
 االمتحانات أوراق عدد أسبوع في الدراسة ساعات المواد

 رابعة ثالثة ثانية  أولي رابعة ثالثة ثانية أولي 

 5 3 3 2 14 12 10 8 كيمياء

 5 6 6 4 12 10 10 10 أحياء

 - - - 1 - - - 6 رياضيات

 - - 3 2 - - 12 8 فيزياء

 (3) رقم جدول
 درمان بأم العالي المعلمين معهد

 ( الرياضيات)  العلوم قسم في الدراسة
 االمتحانات أوراق عدد أسبوع في الدراسة ساعات المواد
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 عةراب ثالثة ثانية  أولي رابعة ثالثة ثانية أولي 

 5 3 3 2 14 12 10 8 كيمياء

 4 3 3 2 12 12 12 8 فيزياء

 رياضيات
 بحته

6 6 - - 2 2 2 2 

 رياضيات
 تطبيقية

6 6 12 12 2 2 2 2 
 

 3 2 2 - - 4 4 - التربية

 
 (4) رقم جدول

 :درمان بأم العالي المعلمين معهد
 (: منزلي اقتصاد)  العلوم قسم في الدراسة

 (م72/1973 الدراسي العام في لباتالطا من فوج أول تخرج)
 في الدراسة ساعات المواد الدراسية السنة

 األسبوع

 االمتحان أوراق

 كيمياء األولي
 انجليزي
 وخياطة وأنسجة مالبس
 وديكور فنون

6 
4 
8 
6 

2 
2 
2 
2 

 أحياء الثانية
 وتغذية غذاء
 منزلية إدارة
دارة صحي تثقيف  وا 

6 
12 
4 
6 

2 
3 
2 
2 



 

 

 مؤسسات

 وتغذية ذاءغ الثالثة
 وخياطة وأنسجة مالبس
 طفل ورعاية أسرية تربية

12 
8 
3 

3 
2 
1 

 وتغذية غذاء الرابعة
 وخياطة وأنسجة مالبس
 اجتماعية دراسات

12 
8 
4 

3 
2 
1 

 
 عربية لغة من بفروعها اآلداب الدراسة قسمي بأحد الطالب يلتحق 

 عام في مؤخرا   الفرنسية اللغة وأضيفت ، تاريخ جغرافيا، ، وانجليزية
 أحياء و وفيزياء، ، رياضيات من بفروعها العلوم بقسم يلتحق أو ، م1967

 وتالزم الدراسة أساس كانت والتي التربوية المواد إلى باإلضافة وكيمياء، ،
 أساسي شرط والنظرية العملية التربية في ونجاحه تخرجه حتى الطالب
 شعب من واحدة يةالبدا في التربية شعبة وكانت.  الدبلوم على لحصوله

 في بذاته قائما قسما وأصبحت سنري كما انفصلت ولكنها اآلداب قسم
 31. ألهميتها بعد فيما م1972
 اآلداب قسمي من أساسية واحدة بمادة البداية في يتخرج الطالب كان 

 أصبح بعدها ولكن م1966 عام حتى وذلك التربية جانب إلى العلوم أو
 التربية مادة الى باإلضافة وثانوية أساسية نمادتي في الطالب تخرج الزما  

 درمان بأم العالي المعلمين معهد دبلوم نجاحه بعد ويمنح والعملية النظرية
 . ذلك سيرد كما م1970 الدراسي العام حتى ذلك واستمر
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 .294 ص ، العلمي والبحث العالي التعليم وزير/ للسيد العالي المعلمين معهد عميد خطاب ب المالحق راجع/   



 

 

 يتخصص التي التعليم مهنة ليناسب صمم قد الدراسة منهاج كان 
 فكان والعملية األدبية للمواد سيالدرا المنهج محتوي أما ، فيها الطالب
 أساتذة من كثيرون ويقوم ، الخرطوم جامعة في آنذاك موجود هو ما يشابه

 الدراسة وتتضمن.  درمان بأم العالي المعلمين معهد في بالتدريس الجامعة
 المتحان الدراسي العام نهاية في الطالب ويجلس والسمنارات المحاضرات

 من والتربية اآلداب شعب تطلب كما الدراسية المواد جميع في عام تحريري
 النتيجة من كجزء وتقيم مختارة ودراسات وبحوث تقارير إعداد الطالب
 تقيم بتجارب ويقومون عمليه دراسات يؤدون العلوم طالب أن كما.  العامة
 .  دراسي عام لكل العامة النتيجة من كجزء أيضا   جميعها

 
 مواد خمسة بين من تختار مواد أربعة راسةبد األولي السنة في الطالب يقوم
 على التركيز الثانية السنة في يبدأ ثم العام هذا في التربية معها يدرس وال

 والرابعة الثالثة السنة في ويتخصص التربية مادة الى باإلضافة مواد ثالث
 ، العلوم بقسم الرياضيات لطالب بالنسبة أما التربية مادة زائد مادتين بدراسة

 في واحدة مادة التطبيقية والرياضيات البحتة الرياضيات فرعا عتبرفت
 ضمن المنزلي االقتصاد شعبة أضيفت وقد هذا 32. والرابعة الثالثة السنتين
  . ذكرها ويشجي االنتساب فترة أثناء مؤثرا العلوم قسم شعب

 
 (5) رقم جدول 

 من امعاتالج بعض من التربية بوزارة بالتدريس التحقوا الذين مقارنة
 . م1966 إلى م1965 من العالي المعلمين ومعهد م1966 إلى 1957

 المعلمين معهد بيروت جامعة الخرطوم جامعة 
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 .76 الى 73 ص ،( 4)–( 1) رقم الجدول انظر/    



 

 

 العالي األمريكية

 مجموع آداب علوم مجموع  آداب  علوم مجموع آداب علوم العام

1957 1 1 2 - - - - - - 

1958 9 6 15 - - - - - - 

1959 2 1 3 2 3 5 - - - 

1960 1 4 5 1 3 4 - - - 

1961 - 10 10 5 6 11 - - - 

1962 4 4 8 6 17 23 - - - 

1963 8 8 16 2 15 17 - - - 

1964 8 17 25 11 7 18 - - - 

1965 8 15 23 4 8 12 27 23 59 

1966 2 12 14 - 5 5 45 34 79 

 43 78 121 31 64 95 72 66 13833 

 
 العالي المعلمين معهد ريجيخ أن باإلحصائيات نستدل أن يكفي  
 قارب 1967و1966 فقط عامين في تخرجهم بعد بالتدريس التحقوا الذين
 بيروت وجامعة  الخرطوم جامعة من بالتدريس التحقوا الذين جميع عدد من

 بلغت فقد م1966 وحتى م1957 من سنوات عشر خالل األمريكية
 وثمانية مائة معهدال من المدرسين عدد كان بينما ، 316 حوالي أعدادهم
 . وثمانين
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 .م16/1/1967 الخرطوم التربية وزارة النشر مكتب ، العالي المعلمين معهد ومهمة أهداف عن مذكرة/  



 

 

 معهد واجهت التي والصعوبات المشاكل أهم عن للتحدث الوقت حان 
 انتسابه قبل وحتى م1961 عام في تأسيسه عند درمان بأم العالي المعلمين
 : وأهمها ، 1967 في الخرطوم لجامعة
 : الالزمة المباني إيجاد مشكلة:  أوال  

 وهيئة آنذاك المعارف وزارة بين عهدالم تأسيس اتفاقية توقيع بمجرد 
 من بد ال كان م1961 في المتحدة لألمم الخاص والصندوق اليونسكو
  مباني لتجهيز الوقت من متسع هنالك يكن ولم ، الفوري التنفيذ

 
 كمقر ،أخري لمباني نقلت التى وسطى،ال المدارس ىأحد اختيرت ،جديدة

 الوسطي كرري مدرسة اختيار تم فقد.  العالي المعلمين معهد وقيام لتأسيس
 حي امتداد أول في ودنوباوي حي وشمال درمان أم مدينة شمال في للبنات
 اعتمد وقد  ، وهو ذات الموقع الحالي لكلية التربية،للمعهد مقرا   ، المهدية
 االقتصادية للتنمية العشرية الخطة في سودانيا جنيها 99،264 مبلغ

 مبلغ صرف بالفعل وتم م1971-1961 املألعو  السودان في واالجتماعية
 إلى 1961 من الفترة في المعهد تأسيس في سودانيا   جنيها 363،001

 بعد القديمة المباني تلك في الطفيفة اإلصالحات بعض وأجريت1963.34
 للتوسع المدرسة حول مربعا   مترا   457،156 مقدارها مساحة خصصت أن
 . المستقبلية المباني في

 للطالب مؤقتا سكنا   لتكون للمعهد المجاورة المساكن بعض تأجير تم 
سكان الداخليات ومنها المباني اكتمال لحين  المباني نفس في الطالبات وا 
 األمن لتحقيق جيدة بطريقة أعد منفصل جناح في المعهد في القديمة

 . الجديدة المباني في الشروع المعهد سلطات بدأت ثم ومن لهن واالستقرار
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 .م1973 في للجامعة ضمه للجنة تقدمت التي المذكرة ، المعهد ضم لجنة ملف – العالي علمينالم معهد وثائق/  



 

 

 ذلك ورغم العام في وطالبة طالبا لستين ليتسع البداية في دالمعه أعد 
 الى م1964 عام في الدراسية بفصوله المعهد اكتمل عندما العدد وصل فقد
   :يلي ما الكبيرة الزيادة هذه على وترتب األربعمائة يقارب ما
 . الداخلياتفي  نقص /أ
 . واالجتماعات المحاضرات قاعاتفب  نقص /ب
دارة األساتذة اتبمك في نقص /ج  . المعهد وا 
 . واللغوية العلمية المختبراتفي  نقص /د
 . واأللعاب الرياضة ميادين في نقص /هع
 . الطالب عيادة مبانيفي  نقص /و
 عن نسبيا   المعهد لبعد خاصة ، األساتذة مساكن مبانيفي  نقص /ز

 .الثالث المثلثة العاصمة مدن
 أسست المثال سبيل على المكتبة أن والحقيقة ، المكتبةفي  نقص /ذ

 جمعت الكتب من بمجموعة م1963 عام في المعهد قيام من عامين بعد
 المدارس وبعض ،المركزية درمان أم ومكتبة ،السوداني البرلمان مكتبة من

 أخذت كتابا   700 التأسيس من األولي السنة في الكتب عدد وكان ،الثانوية
 احتلت ،م1973 عام في مجلد 16،000 وصلت حتى نسبيا   الزيادة في

 بالمعنى مكتبة وليست ورشة األصل في كانت واحدة قاعة المكتبة
 اضطر مما اليه وما التجهيز وحجرات المكاتب إلى تفتقر اذ المعروف

 إلى منها االستفادة يحجب مما بالمخزن الكتب بعض حفظ إلى مؤخرا  
 المعهد عمر من سنوات وبعد عمرها تنقص طبيعية لعوامل تعرضها جانب
 وإلعداد للكتب دوالر ألف 60 مبلغ ورصد الالزم المال الدولي البنك رصد

 ينقص مجلد 24،000 من أكثر ولتضم طالب 150 لتسع المكتبة
 المعهد انتساب بعد اال ذلك يتم ولم في المدربين ، األكفاء الموظفين المكتبة



 

 

 أن يمكن بها ةخاص محددة وظائف للمكتبة يكن ولم الخرطوم جامعة إلى
 من لكثير الحال كان وهكذا مستقبلهم يؤمن ما العاملون عليها يتدرج

 . المعهد في العاملة األجهزة
 هيئة وكانت ،لفترة المجالت ببعض المكتبة البريطاني المجلس ساعد 

 بعض جانب هذا.  العلمية المجالت لبعض االشتراك تدفع اليونسكو
 المباني في مماثل لتوسع يحتاج لمرتقبا التوسع أن الى إضافة الصعوبات

 حيث الطالب في المتوقعة للزيادة المختلفة والنشاطات والمكاتب الدراسة
 جانب الى والرياضيات العلوم في طالب ثالثة األولي السنة في يقبل

 المعهد إمكان في سيكون المقترح التوسع برنامج وفي اآلداب في طالبين
 الى باإلضافة جدد وطالبة طالبا   150 استيعاب من م1968 عام في

 مؤهالت لديهم ليست ممن الجامعات خريجي من ثالثين من أكثر تدريب
 المدارس أساتذة من غيرهم من العشرين على يربو وعدد عام لمدة تربوية

 .الخدمة أثناء بالتدريب يعرف الذي التدريب من كنوع الوسطى
 
 (6) رقم جدول

 العالي المعلمين معهدب التدريس هيئة موقف عن بيان
 .م1966/1967 الدراسية الفترة

 اليونسكو من منتدبون أجانب الوزارة قبل من منتدبون أجانب سودانيين 

 شهادة المادة
 جامعية
 أساسية

 مؤهل
 ثانوي

 إضافي

 شهادة دكتوراه  ماجستير
 جامعية
 أساسية

 مؤهل
 ثانوي

 إضافي

 شهادة دكتوراه ماجستير
 جامعية
 أساسية

 مؤهل
 نويثا

 إضافي

 دكتوراه ماجستير

 - - - - - - - - - 1 2 2 عربية لغة

 - - - - - - - - - 1 2 4 انجليزية لغة



 

 

 - - - - - - - - - 1 3 3 جغرافيا

 - - - - - - - - - 1 1 3 تاريخ

 1 1 - 1 1 - - - - - - 4 رياضيات

 - 1 - - - 2 1 1 - - - - فيزياء

 - - - - 1 - - - - 1 1 1 كيمياء

 1 2 - - - - - - - - - 1 أحياء

 وعلم تربية
 نفس

2 3 1 - - - - - - - - - 

 : التدريس هيئة مشكلة:  ثانيا  
 أن.  كامال   بواجبها تقوم مستقرة كاملة ستدري هيئة المعهد ير لم 
 ظروف في قامت التي الحديثة التربوية المؤسسات شأن شأنه المعهد
 المتفرغين األساتذة من الكافي لقدرا وجود مشكلة من يعاني عصيبة
 األساتذة بعض وانتدابها اليونسكو هيئة مساهمة رغم عملهم ألداء المؤهلين
  ستة حوالي م1966 في عددهم وصل رفيعة تربوية مؤهالت يحملون الذين
 إلى أيضا عددهم ووصل الوزارة تعينهم الذين األجانب بعض جانب إلى
 .  نفقاتهم في واليونسكو الوزارة وتساهم العدد هذا نفس

 في المعهد افتتاح عند أرباب زيادة/ السيد آنذاك التربية وزير رأي 
 وما الثانوية المرحلة أساتذة من المعهد في التدريس هيئة توفير م1961
 بعثات في ذلك بعد إيفادهم تم ، الخبرات ذوي التربية معاهد من يعادلها
 على قادرة مؤهلة تدريس هيئة دوجو  مشكلة لحل وذلك لتأهيلهم دراسية

 الدراسي العام في 38 إلى عددهم ووصل بالمعهد النهوض
 عشر وأثناء جامعية شهادات يحملون عشرين منهم م1966/1967
 ، الماجستير على حائزين فقط وستة إضافي تربوي مؤهل على حاصلين



 

 

 منهم الكثيرين بعثات وتأخرت 35. الدكتوراه درجة يحمل أحد بينهم يكن ولم
 وهيئة الطالب نفوس في سيء أثر له كان مما. العليا الدراسات في للتأهيل
 بانتداب والكيف الكم في النقص لسد اضطر ما.  المعهد في التدريس
 بالخرطوم القاهرة جامعة وفرع الخرطوم جامعة من متفرغين غير أساتذة

 . بالخرطوم الفني والمعهد اإلسالمية والجامعة
 لهم الوظيفي بالوضع تتعلق التدريس بهيئة تتعلق ريأخ مشكلة وثمة 
 الئحة هنالك تكن لم.  واالجتماعي المادي ووضعهم خدمتهم وشروط
 بنفس الثانويات من انتدب فبعضهم ، األساتذة لتعيين وضوابط محددة
 الثالث القسم من بعضها رفيعة ليست جامعية وبدرجة الوظيفية درجته

 مختلفة أكاديمية مستويات وجدت وهكذا دنىاأل الثاني القسم من وبعضها
 رغم المعهد في الوظيفي وضعهم يتغير ولم.  متعددة وظيفية وخارقات
 نفس في متعددة لسنوات بعضهم وظل عليا مؤهالت على البعض حصول
 سععنوات سععت من أكثر أخذ والبعض.  بها عين التي الوظيفية درجته
 36. تعيينه عند لهحا على وضعه فظل الخارج في دراسععية
 تخضع معينة شروط وفق يتم األعلى الى والترفيع الترقيات كانت 
 المعهد وتدير تشرف كانت التى التربية وزارة وتتبع للدولة العامة للشروط
 الشخص ووجود الشاغرة الوظيفة وجود على والترقي الترفيع نظام ويعتمد

 في العاملين رصفائه عم والتنافس والمؤهالت األداء حيث من لها المناسب
 التعيين أسبقية لنظام تخضع كما ، المختلفة المدارس في الثانوية المرحلة
 وضعهم على الكثيرين جعل النظام وهذا.  الوزارة في العمل وأقدمية
 للنظم خضوعهم نتيجة ترفيع أو تعديل أو تحسن دون السابق الوظيفي
 التربية لوزارة تبعيتهمو  المركزية الحكومة في بها المعمول والقوانين
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 .م1966/1967 بين ما بامدرمان العالي المعلمين معهد في األساتذة هيئة موقف   رقم جدول راجع/  
36
 .المعهد في االداريين وكبار أساتذة وظائف( 7) رقم الجدول راجع/  



 

 

 الوظيفي وضعهم إدارة في المكاتب وتحكم الروتينية لإلجراءات وخضوعهم
 الطاعة تسود حيث السلطة في متدرجة مستويات الى رأسيا الوظائف حيث

 البالغة المرؤوسين وطاعة الرئيس شخص في السلطة لصاحب واالحترام
 تضيع حيث يسالتدر  وهيئة المدرسين بمصالح أضر مما لرؤسائهم
 والتقيد والتملق النفاق ويكثر واالبتكار الخلق وينعدم االستقاللية الشخصية
 فتكثر والوظيفي اإلداري الجو في يؤثر مما والتعليمات باللوائح األعمى

.  للمنزل امتداد العمل فكان بالرسميات الخصوصيات وخلط المجامالت
 عدم الى فتؤدي إلداريةا المشاكل من تزيد التي البيروقراطية هي وهذه
 والخوف المسئولية من والتهرب القرارات اتخاذ في والتردد اإلداري الحسم
 االيجابي الحافز والنعدام العقوبات من خوفا   المستقل الفردي التصرف من
 37. التصرف على
 

 (7) رقم جدول
 اإلداريين وكبار التدريس هيئة وظائف
 م1973/1974لعام العالي مينالمعل معهد في والمهني اإلداري السلك

 (:للجامعة ضمه قبل)
 عدد

 الوظائف

 األساسي المرتب
 والمدى

 األساسي المرتب جملة الوظيفة مسمي
 بالجنيه السنوي

 السوداني

 1650 عميد 1650 1

 1500 عميد نائب 1500 1

 1450 شعبة رئيس 1450 10
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 .الثاني الفصل م،1976 فبراير الثانية، الطبعة ، العام التعليم وتنظيم ادارة ، منير محمد. د ، مرسي/  



 

 

 شئون مستشار 1450 1
 الطلبة

1450 

 1450 مسجل 1450 1

 بداية الختالف)26181 أول محاضر 1335 -1100 22
 سنوات حسب المرتب
 الخبرة

 المرتب بداية) 24،200 مناوبين أساتذة 1335 -1100 (أ)4
) 

 1190 مسجل مساعد  1100-1335 1

 بداية الختالف)7720 محاضر 1055 -695 8
 (للخبرات مرتباتهم

 عدد
 الوظائف

 األساسي المرتب
 والمدى

 األساسي المرتب ةجمل الوظيفة مسمي
 بالجنيه السنوي

 السوداني

 لشئون مشرفة 695 1
 الطالبات

835 

 10،020 محاضر 1055 – 695 12

 835 رياضي مشرف 1055 -695 1

 2120 محاضر مساعد 650 -400 4

 530 مكتبة أمين 650 – 400 1

68    

 



 

 

 مرتبات يفوق كان المعهد طالب مرتبات بعض أن نذكر أن يكفي 
 وجاء المدارس في طويلة فترة التحاقه قبل الطالب عمل حيث ، تهمأساتذ
 كما وضعه ظل المعهد في وأستاذه عالية وظيفية درجة في مترقيا المعهد
 البالد خارج بعثة في األستاذ لسفر أو اإلجراءات لبطء تعيينه منذ هو

 . األكاديمي للتأهيل
 نحو الضخمة تالمجهودا بكل قام الذي المعهد عميد أن نذكر كما 
 باإلنابة كعميد الخامسة الوظيفية المجموعة في كان قد المعهد وقيام تأسيس
 الى بعدها ترقيته بعد اال مستقرا   عميدا   عين قد يكن لم البداية ومنذ

 كان حيث ، السوداني العميد نائب وكان أخيرا   الثالثة ثم الرابعة المجموعة
 تعادل التي السادسة المجموعة في كواليونس أساتذة أحد البداية في يشغلها
 وبعض آنذاك بالجامعة محاضر درجة من وأقل حاليا ثانوية مدرسة مدير
 ( .B) الدرجة في الشعب رؤساء
 واالجتماعي المادي الوضع على السىء الوظيفي الوضع انعكس 
 االجتماعية مكانتهم على أثرت ضعيفة مرتباتهم فكانت ، التدريس لهيئة

 في لغيرهم التي األخرى الفرص لديهم تكن لم ، وخارجه المعهد في واألدبية
 حيث من ، الخرطوم جامعة في ورصفائهم الحكومية األخرى المصالح
 منهم الكثيرون وتمنى األخرى واالمتيازات لسياراتهم الميل وبدل السكن
 . الثانوية بالمدارس للعمل العودة
 الدراسات لتلقي التدريس هيئة بعض بعثات تأخر ذلك إلى أضف 
 البيروقراطية نتيجة وكلها ، المعهد في أكفاء أساتذة ليعودوا بالخارج العليا

 شئون وديوان والمالية التربية وزارة في المسئولين لبعض وخضوعها
 تقرير في غيره أو مباشر بطريق تتدخل التي الجهات من وغيرها المؤظفين
 . التدريس هيئة بعثات مصير



 

 

 أدائهم على ويؤثر التدريس هيئة وجدته الذي النقص ذلك جانب والى 
 التعليمية والوسائل والمراجع والمكتبات والمختبرات األدوات كنقص وعملهم

 ولكن والتأسيس اإلنشاء طور في المعهد أن أمل على األساتذة صبر وقد ،
 األساتذة أصوات وبدأت تحسن دون تمر والسنوات طويال   استمر الحال
 وكان يوم كل ويتردي فيه هم الذي الوضع خطورة إلى مشيرة وتصرخ تعلو
 أساتذته بعض يفقد بدأ المعهد ألن حلول إلى التوفيق في كبيرا   األمل

 وخبراء السودان وخارج الخرطوم جامعة إلى تحولوا الذين السودانيين
 . البالد ويغادرون أعمالهم تنتهي واألجانب اليونسكو
 إيفادهم أمل على تلك األوضاع سوء لىع المعهد في األساتذة صبر 

 الشهادات يحملون الرأس عيمرفو  ويعودون ،الخارج إلى دراسية بعثات في
 قبيل م1966/1967 الدراسي العام وفي المختلفة التخصصات في العليا

 من الخارج الى المبعوثين عدد كان الخرطوم جامعة الى المعهد انتساب
 أمريكيا في وأربعة المتحدة بالمملكة ستة ممنه عشر أثنا بلغ قد السودانيين

 يبعثون كانوا أولئك كل من وخمسة المتحدة العربية الجمهورية في واثنان
 ،والتخصصات العلوم شتي في الماجستير لدرجات والباقون الدكتوراه لدرجة

 البعثات هذه بعض في البريطاني والمجلس اليونسكو منظمة وساهمت
 بضرورة اآلخرون وتفاءل منها البقية السودان حكومة وتحملت الدراسية
 ثورة بعد المعهد أساتذة رابطة وتكونت.  العليا للدراسات حقا ال إيفادهم
 وتطالب األساتذة هيئة مصالح لترعى السودان في م1964 أكتوبر

 والوزارة المعهد في المسئولة بالهيئات اتصاالتها وبدأت وبحقوقهم بأنصافهم
 األصوات وارتفعت السوء في المتردي وضعها تشرح الحزبية وبالجهات

 في الواضحة النقص مشاكل وحل التدريس هيئة أوضاع لتحسين بشدة
 . وغيرها والمكتبات والمختبرات والمباني األدوات



 

 

 التربية معاهد في مصر في أيضا   ظهرت ، الصعوبات هذه مثل أن 
 يكن لم ، فيها وسعللت القوية المبررات فرغم ، التربية كليات في وكذلك
 أهمها بمشكالت مواجهتها عليه ترتب مما مدروس سليم تخطيط هنالك
 أن رأوا وقد التدريس هيئة ونقص والميزانية ، والتجهيزات األبنية مشكلة
 الحالية الكليات وتدعيم للتربية جديدة كليات أو معاهد فتح عدم الحل

 الداخلية بالبعثات يسالتدر  هيئة وتدعيم والمباني الالزمة بالميزانية
 38. التربية بوزارة والعاملين الزائرين باألساتذة واالستعانة والخارجية

 : للطالب األكاديمي التقويم مشكلة:  ثالثا  
 الدفعتين التحاق بعد المعهد خريجي بأن الوزارة اقتناع من بالرغم 
 عددها بلغ والتي م1966و1965 عامي في التدريس في والثانية األولي
 جامعة تستطع لم فقط عامين في مدرسا   وثالثين وثمانية مائة حوالي

 اال المدرسين من العدد هذا مثل توفير ببيروت األمريكية والجامعة الخرطوم
 المستويات ورغم ذلك من بالرغم ، م1966-1957 من أعوام عشرة خالل

 يد على أعوام أربعة ودراستهم الطالب من المعهد في قبلت التي الممتازة
 من كثيرا   الدراسة تختلف ولم ، نفسها الخرطوم جامعة أساتذة من كثير

 من الناجحين منح الى الوزارة تسع لم ذلك ورغم ، الجامعة تلك محتويات
 لهم يتيح ال الذي المعهد دبلوم منحتهم بل ، جامعية درجة المعهد خريجي
 . وغيرها الجامعية فوق ، العليا للدراسات التحضير فرص
 وكان ، الغريب الوضع بهذا منددة تعلو الطالب صيحات دأتب 
 درجة نفس في التخرج بعد الوزارة في تعيينهم أن يعتقدون هؤالء معظم
 صدموا ولكنهم.  المعهد بدبلوم األكاديمي االعتراف يعنى الجامعة خريج

 في التخرج على الطالب من األولي الدفعة قارنت عند بعد فيما بالحقيق
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 تعترف لم الذي األكاديمي ووضعه الدبلوم حقيقة الطالب رفوع م1965
 . الخرطوم جامعة به

 الخرطوم وجامعة التربية ووزارة المعهد بإدارة الطالب اتصاالت تمت 
 طريق وعن الشخصية وباتصاالتهم المعهد في الطالب اتحاد طريق عن

 وزوال م1964أكتوبر ثورة بعد ظهرت والتي البالد في السياسية األحزاب
 21 وحتى1958 في عبود ابراهيم الفريق ترأسه الذي العسكري الحكم
 لتنادي م1964أكتوبر ثورة بعد الطالبية الهيئات وتكونت.  م1964 أكتوبر
 مستواهم ومن طموحهم من أقل فهو ، للطالب يمنح الذي الدبلوم بقويم

 فقط وعود سوي شيء عن اتصاالتهم تسفر ولم.  والمهني األكاديمي
 الدرجة يعادل الدبلوم بأن الخرطوم جامعة اعتراف صعوبة من تأكدواو 

 السودان جامعة وهي الخرطوم جامعة في كبيرا   أملهم وكان.  الجامعية
 في األكاديمية األوضاع تحسين الى يحتاج فالتقويم.  والوطنية القومية
  بتأهيلهم أكاديميا   التدريس هيئة وضعية تحسين رأسها وعلى المعهد

 على المعهد في التدريس في وضعهم ذلك ليناسب الدكتوراه على لحصولل
 وتطويرها وتوسيعها المكتبات تحسين الى أيضا ويحتاج.  جامعي مستوي
 المعهد يصبح حتى والمباني واألدوات والمختبرات األساتذة في النقص وسد
 . جامعية كلية مستوي في

 الدفعة أوشكت دماعن م1965 عام أوائل في سوءا   الموقف ازداد 
 وزارة مع الطالب اتفاق وحسب.  م1965 أبريل في التخرج على األولي
 ثانوي مدرس وظيفة في الوزارة في يعينون انهم ، بالمعهد قبولهم عند التربية
 ذلك نقضت الوزارة ولكن.  م1965 أبريل في أى مباشرة تخرجهم بعد

 صدور بعد م1965 يوليو بعد سيعينون م1965 خريجي أن على وأصرت



 

 

 والتي م1965/1966 الجديد المالي للعام الجديدة والوظائف الميزانية
 . عام كل من يوليو في تصدر
 بوعدها الوزارة بالتزام الطالب تقويم فوق وطالبوا واحتج الطالب ثار 
 سوي الطالب ير ولم.  التربية وزارة جانب من تنادي لمن حياة ال ولكن
 خطوات تتبعه أن على ، فقط أليام ذلك تم وفعال   اإلضراب الى الجؤ

جراءات  وهنا آخر إضراب بعد ، الجماعية االستقاالت تقديم منها أقوي وا 
 التدريس هيئة أوضاع بتعديل أيضا   األساتذة وطالب الطالبي الموقف تأزم

 هيئة به ونادت أقوي بشكل السابقة مطالباتهم وجددوا أحوالهم وتحسين
 والعدل اإلنصاف يريد كل واحدة يدا   واألساتذة البالط ووقف.  األساتذة
 . المعهد وتطوير األوضاع وتحسين
 عوض حسن/ السيد آنذاك التربية وزير إلى وصلت ، األمور تفاقمت 

 منتصف في قرر الذي السوداني الوزراء مجلس الى رفعها التي اهلل
 آخرين ةوعضوي التربية وزارة وكيل برئاسة ، للمعهد مجلس تكوين م1965

 وعميد المعهد في الشعب ورؤساء المدنية والخدمة وخارجها الجامعة من
 ويرسم المعهد إدارة عن مسئوال ليكون المعهد ومسجل العميد ونائب المعهد
 . التربية وزارة سياسة وفق عليها يسير التي المعهد سياسة
 لديه تكن فلم والطالب األساتذة مشاكل حل في المجلس ينجح لم 

 الكبير بالحائط تصطدم التوصيات فكل ، التوصيات لتنفيذ مكاناتاإل
 في الصلة ذات الجهات من وغيرها المالية ووزارة التربية وزارة في المتمثل
 . كله ذلك لحل الالزمة المالية االعتمادات توفير
 متمثلة التربية لوزارة لرفعها االستقاالت تجميع وبدأو الطالب أضرب 

 يحضر أن على المعهد إغالق المعهد عميد قرر وهنا المعهد إدارة في
 الدفعة طالب منح وهكذا النهائية لالمتحانات للجلوس يوليو في الطالب



 

 

 في بالفعل تعيينهم وتم م1965 يوليو في الدبلوم الخريجين من األولي
 م1965يوليو 22 من اعتبارا   الثانوية المدارس معلمي ودرجات وظائف
 .م1965 أبريل في تعيينهم من بدال عهدها الوزارة نقضت وهكذا
 فعال وتأثير قوة ذات المعهد في واألكاديمية اإلدارية الهياكل تكن لم 

 وما واألساتذة الطالب مشاكل في تتلخص التي المعهد مشاكل حل في
 عميد برئاسة ويتكون العمداء مجلس ، المعهد مجلس يساعد.  بهما يرتبط
 المشرف بأعمال والقائم العميد ونائب واآلداب مالعلو  أقسام وعمداء المعهد
 المعهد مجلس ويساعد المكتبة وأمين المعهد ومسجل الطالب شئون على
 39. سياسته تنفيذ في

 (1) رقم شكل
 درمان بأم العالي المعلمين معهد
 اإلداري الهيكل

 (التربية وزارة وكيل)  المجلس رئيس
 
 المعهد مجلس

 
 العميد
 
 ءالعمدا مجلس
 العميد نائب
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 ( .1) رقم شكل االدارية الهياكل راجع/ 



 

 

 أمين          األقسام عمداء     المسجل    الطالب شئون على المشرف
 المكتبة

 
 
 

 (2) رقم شكل
 درمان بأم العالي المعلمين معهد
 االنتساب فترة نهاية األكاديمي الهيكل

 
 العميد
 

 األكاديمية اللجنة
  العميد نائب

 عميد     اآلداب قسم عميد                         العلوم عميد     
 التربية قسم

 شعب رؤساء             شعب رؤساء      شعب رؤساء
 المناهج            العربية اللغات      الرياضيات

  التدريس وطرق
 علم     واالنجليزية والفرنسية                                  األحياء
 التدريب ،  النفس
               التاريخ وشعبة                                 الفيزياء

 والبحوث والتخطيط



 

 

 وأصول                     والجغرافيا     الكيمياء
 التربية

  المنزلي االقتصاد
 

 في بالنظر المعهد عميد نائب يترأسها التي األكاديمية اللجنة تقوم 
 – والتربية والعلوم اآلداب بقسمي األقسام رؤساء وتضم األكاديمية المسائل
 تضم التي القسم لجنة وتساعدها الدراسية المواد شعب ورؤساء – مؤخرا  
 . والعلوم اآلداب من القسم شعب رؤساء
 المعنية الشعبة أعضاء من تتكون التي الشعب لجنة هنالك أخيرا  
 حتى توصياته يرفع كل ، األعلى إلى األصغر من المسئوليات تتدرج وهكذا
 جانب إلى 40. المناسبة القرارات التخاذ المعهد مجلس إلى النهاية في لتص
 اليونسكو هيئة من منتدب خبير وهو ، للمعهد الفني المستشار هنالك ، ذلك
 مع بالتنسيق ويقوم المعهد أمور في المطلوبة الفنية باالستشارات يقوم ،

 . األجانب واألساتذة الخبراء شئون على ويشرف والمعهد اليونسكو هيئة
 تزداد وهي العالي المعلمين معهد في واألوضاع األحوال كانت هكذا 
 تختص وتربوية إدارية ومشاكل صعوبات في تمثلت ، آخر بعد يوما   سؤا  

 المعهد على وصداها آثارها انعكست ، المعهد في التدريس وبهيئة بالطالب
 . ومكانته وسمعته

 قبل ما إلى 1967 من الخرطوم جامعة الى المعهد انتساب( 3)
 :الخرطوم جامعة إلى الضم
 في الخرطوم جامعة الى المعهد انتساب ظروف الفترة هذه تتناول 
 المعلمين معهد ارتباط باالنتساب ونعنى ، كله ذلك صاحب وما 1967
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 (.2) رقم شكل األكاديمية الهياكل راجع/  



 

 

 بينهما األكاديمية الصلة أى أكاديميا   الخرطوم بجامعة درمان بأم العالي
 التربية وزارة عنها فمسئولية اإلدارية الجوانب أما الجامعة عليها وتشرف
دارة  . درمان بأم العالي المعلمين معهد وا 
 بالدرجة ومعادلته المعهد دبلوم بتقويم مطالباتهم الطالب جدد 

 كرر كما ، جامعية درجة الى يمنح الذي الدبلوم صورة وتغيير الجامعية
 األكاديمية وأحوالهم مأوضاعه بتحسين المستمرة مطالباتهم المعهد أساتذة

 . واإلدارية واالجتماعية والمعاشية والوظيفية
 مجلس اجتمع واألساتذة الطالب جانب من المستمرة الضغوط تحت 
 لمسألة حلول إليجاد الخرطوم بجامعة االتصال بضرورة وأوصي ، المعهد
 أن سبق وقبلها.  التدريس هيئة أوضاع بتحسين وأوصي المعهد دبلوم

 كبار من ثالثية لجنة م1964 عام أو والتعليم التربية زيرو  استدعي
 وتقديم المعهد مستويات في للنظر البريطانية بالجامعات التربية رجاالت

 تخلق أن أوصت ما ضمن اللجنة أوصت أن وكان.  الالزمة التوصيات
 هذه تحديد للوزارة  تترك وأن الخرطوم وجامعة المعهد بين أكاديمية صلة
 االتصاالت بدأت م1965 وفي وبالفعل.  الجامعة سلطات مع الصلة
 بدرجة واستبداله الدبلوم لتقويم محاوالت في الصلة هذه لخلق الفعلية
 . جامعية
 المعهد عميد التجاني التوم محمد األستاذ بين االتصاالت بدأت 
 جامعة سلطات ومع للمعهد الفني المستشار كينالن المستر يساعده آنذاك

 عمر محمد األستاذ آنذاك األكاديمي سكرتيرها األخص وعلى ، الخرطوم
 بروفسير ثم العليا الدراسات لكلية وعميدا   للجامعة وكيال   أصبح والذي بشير
 لن الجامعة أن ووضح – حاليا   واآلسيوية األفريقية الدراسات معهد في

 ائلالمس وبقية طالبه قبول في طرفا   تكن لم ألنها ، المعهد بدبلوم تعترف



 

 

 قانون أن كما.  وغيرها وأساتذة وامتحانات ومحتواها مناهج من األكاديمية
 على سنوات ثالث أكمل من الجامعية الشهادة منح على ينص الجامعة
 الطالب حالة حسب سنتين الى ذلك استثناء ويمكن الجامعة في األقل
 دبلومال حاملي المعهد خريجي الى الجامعة تنظر أن على، للجامعة المتقدم

 ودرجات الثانوية شهادته حسب الجامعة في للقبول تقدمه عند حده على كل
 بكلية الثانية بالسنة بعضهم ، الخريجين بعض قبول تم وبالفعل.  الدبلوم
 . مؤخرا   اآلداب بكلية الثالثة بالسنة وآخرين العلوم
 وكلية لندن جامعة بين القديمة بالصلة أشبه صلة الجانبان وأيد 
 األكاديمية الشئون على لندن جامعة تشرف حيث ، الجامعية ومالخرط
 كلية استقالل قبل وذلك لندن جامعة باسم جامعية درجة الناجحين وتمنح

 وجامعة المعهد بين الصلة هذه إيجاد اقتراح عرض.  الجامعية الخرطوم
 . الجهتين في المسئولين على باالنتساب تعرف ما وهي الخرطوم
 المسئولين ضم اجتماع وتم 1967 يناير في المبدئية الموافقة تمت 

 االنتساب لمسيرة العريضة الخطط فيه وضعت ، والجامعة المعهد في
 بأن الدبلوم تقويم مشكلة لحل الخطوة هذه على الجميع ووافق 41. وبنوده
 قبول من المعهد في األكاديمية المسائل كل على الخرطوم جامعة تشرف
 المعهد في للتدريس المؤهلين األساتذة واختيار اناتوامتح ومقررات ومناهج
 والمالية اإلدارية الشئون والمعهد التربية وزارة وتتولي المعهد أساتذة بمشاركة
 تجارب من ويستفيد مستقلة عليا تربوية كمؤسسة المعهد يستمر حتى وذلك
 . األكاديمية النواحي في الخرطوم جامعة
 3642 رقم القانون وصدر نتسابباال الخاصة اإلجراءات اكتملت 
 على ومجالسها الجامعة تشرف حيث ، االنتساب هذا وينظم يحدد الذي
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 . االجتماع لواقائع( ب) رقم الملحق راجع/ 
42
 .36 رقم االنتساب قانون( ج) رقم الملحق راجع/ 



 

 

 الشئون على التربية ووزارة المعهد ويشرف للمعهد األكاديمية الشئون
 .  م1967/1968 الدراسي العام من اعتبارا   ، والمالية اإلدارية
 درجة الخرطوم ةجامع أساتذة مجلس يمنح االنتساب قانون بموجب 

 أول ونالت دراسية سنوات أربع بعد الطالب من للناجحين التربية بكالريوس
 ومجلس الجامعة أساتذة مجلس وأصبح م1971 أبريل في الدرجة هذه دفعة

 المعهد تخص التي األكاديمية األمور في واألخيرة الكلمة صاحب الجامعة
 الخرطوم جامعة ذةأسات مجلس في المعهد يمثل واحد عضو وجود دون ،

 الجامعة أساتذة مجلس  الى توصياته المعهد يرفع. الجامعة ومجلس
 43. بالتدرج األساتذة مجلس ثم األكاديمية واللجنة واألقسام الشعب بواسطة

 6 في اجتماعات فتمت العالقة هذه تنظم الحقة إجراءات ذلك تلت
 وساد دراسيةال والمقررات المناهج لتحديد م1967أكتوبر 3و 1967يوليو

 . لفترة العالي المعلمين معهد األكاديمي االستقرار
  الخرطوم جامعة الى درمان بأم العالي المعلمين معهد ضم( 4)

 :م1973/1974 التربية لكلية وتحوله     
 أبريل من اعتبارا   التربية بكالوريوس ، المعهد من الخريجون منح 
 باإلضافة وتربوية كاديميةأ جديدة أخري مشاكل ظهرت ذلك وبعد م1971

 في أدت ، التدريس بهيئة المتعلقة السابقة واألكاديمية اإلدارية المشاكل إلى
 اإلصالح لجان محاوالت وباءت وضعفه المعهد أحوال تصدع إلى النهاية
 وتم م1973 في الخرطوم جامعة إلى ضمه بقرار األمر حسم وأخيرا   بالفشل
 ، التربية كلية العالي المعلمين معهد وأصبح م1974 يوليو 22 في الضم
 . الخرطوم جامعة تتبع
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 ( .3) رقم الشكل راجع/  



 

 

 أربع وبعد.  اآلداب قسم ضمن 1967 في الفرنسية اللغة أدخلت 
 من تصدر األكاديمية القرارات أن المعهد أساتذة وجد االنتساب من سنوات
 المعهد داخل من يمثلهم من وجود دون.  ومجلسها الجامعة أساتذة مجلس

 ونص.  الخرطوم جامعة من عضوا   عشر ستة المعهد مجلس ضم بينما. 
 لمجلس التوصية حق الجامعة أساتذة لمجلس أن( 36) رقم االنتساب قانون

 هنالك أن أو تنفذ واللوائح القوانين أن يقتنع لم إذا االنتساب لوقف الجامعة
 . الجامعية للدرجة المماثلة بالمستويات المقارنة المستويات في تدني

 ، تحسم فلم ، لها تعرضنا التي المعهد في التدريس هيئة مشاكل أما 
 يتطور أو يتقدم ولم يتحسن لم لألساتذة الوظيفي فالوضع ، سؤا   ذادت بل
 من العليا المؤهالت على الكثيرين حصول رغم هم كما وظلوا شيئا  

 في رصفائهم مع يتساوي ولم يتغير لم المادي ووضعهم ودكتوراه ماجستير
. تأخرت البعض وبعثات الخرطوم وجامعة العليا والمعاهد األخرى لحالمصا

 وترقياتهم عالواتهم فتعطلت سوءا الوضع زاد التربية بوزارة ارتباطهم أن بل
دارتها فالوزارة ، وتأخرت الطبيعية حقوقهم فضاعت ، وبعثاتهم  ومسئوليها وا 
 التدريس ةوهيئ ، وكبيرة صغيرة كل في المعهد أساتذة مصائر في تتحكم
 المادية واألحوال باستمرار أوضاعها وتدهور عليها الواقع بالظلم تحس

 فبعض ، طالبهم أمام مواقفهم يضعف مما ، األسوأ إلى تسير والمعيشية
 . التدريس هيئة بعض مرتبات مرتباتهم تفوق الطالب
 ذلك أن ، التربية بكالوريوس منحوا الذين الخريجون رأي ذلك بعد 
 المعهد في التدريس هيئة أوضاع تغير ال التي التربية زارةبو  يقيدهم

 من مستمرة احتياجات من يسمونه لما نتيجة ، عامة المدرسين وأوضاع
 بكالوريوس إلى التربية بكالوريوس بتعديل الطالب نادي ،المدرسين جانب
 الجامعة بخريجي أسوة التربية إلى باإلضافة العلوم أو اآلداب في عام



 

 

 بتغيرها وطالبوا الشهادة هذه على الطالب واحتج بيروت في ةاألمريكي
.  التربية وزارة في حصرهم دون ، العمل في أوسع فرصا   لهم تتاح وحتى
 اآلداب أو العلوم في العليا الدراسات في التحضير فرص لهم تتاح كما

 . التربية وكذلك
 لمعهدا في األساتذة جانب من بالتذمر المشحون الجو هذا كل ووسط 
 للطالب يمنح الذي المرتبات حافز بإلغاء التربية وزارة قرار جاء وطالبه
 كما ألنهم واحتجوا الطالب وثار م1971/1972 الدراسي العام من اعتبارا  
 الطالب فهدد 44 المرتبات أجل من جاءوا أنهم العالي التعليم لوزير ذكروا

 . م1972/1973 القادم مالعا إلى وجمدته قرارها الوزارة فألغت باالستقالة
 أسوة فقط إعانة الطالب منح الوزارة قررت 1972/1973 عام وفي 

 المعنيين الجدد الطالب فأضرب ، بالسودان العليا المعاهد في باإلعانات
 . الجامعية الدراسات في البديل الكثير يجد لم حيث عادوا ولكنهم لشهرين
 مناقشات خالل من المعهد في وتدهورها األحوال سوء جليا   وضح 
 إلى يصل لم المعهد أن وورد م1972 في عقدت التي التعليم تركيز لجان

 فيه الموجود والنقص لمشاكله العليا الدراسات إلجراء يؤهله الذي المستوي
.  المطلوب المستوي في ليس أصبحوا خريجيه وأن متعددة جوانب في

 العام في اآلداب كلية في أنشئت التي التربية شعبة تقوم بأن فأوصت
 حيث أساتذتها لنقص وتعثرت تماما تنجح لم والتي م65/1966 الدراسي
 في نفسه المعهد أساتذة على واعتمدت بل متفرغ واحد أستاذ على اعتمدت
 أآلداب بكلية أنشى الذي التربية معهد يقوم بأن أوصت وكذلك التدريس

 خريجي ينالمعلم بتدريب م1970/1971 في بالخرطوم القاهرة بفرع
 في النظر اللجنة رأت بل.  وتربويا   مهنيا   تدريبا   ينالوا لم الذين الجامعات
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 (.ب) الملحق ، العالي المعلمين معهد ملفات – م1973مايو 8 اجتماع/  



 

 

 مواد في خاصة ، المعهد أسس نفس على الجامعة طالب تدريب
 بهذه يفي لن رأيهم في المعهد ألن االنجليزية واللغة والعلوم الرياضيات
 45. االحتياجات

 تسليم وتحاول المعهد دور فلتأغ قد نفسها التربية وزارة أن يؤكد هذا 
 في تماما عملها توقف بل ، وتتطور تصمد لم ، أخرى لجهات ومهامه دوره

 التربية بشعبة وكذلك الخرطوم فرع القاهرة بجامعة التربية بمعهد م1973
 . م1972 في اآلداب بكلية

 في الوزارية اللجنة ومنها المتدهورة المعهد أحوال لدراسة لجان شكلت 
 والتي العلمي والبحث العالي التعليم وزير السيد كونها والتي م1970
 الثانوية المدارس معلمي تدريب نحو كامال   بدوره ليقوم بتطويره أوصت

 الجهود في تكرار هنالك وأصبح دراسي عام لمدة المدربين غير الجامعين
 . تذكر نتائج دون

 اال الكافي ماماالهت تجد لم العالي المعلمين بمعهد التربية شعبة أن 
 اآلداب قسم تتبع شعبة من بدال رئيسي قسم الى بتحويلها م1973 في

 وقدم المعهد زار الذي اليونسكو خبير كليف البروفسير توصيات نتيجة
 نسبة المعهد في تركيزها يتم لم التخصصية الشعب أن كما.  توصياته
 اتهمتخصص الكثيرون فغير ، المبعوثين جانب من التخصصات النحراف

 . السودان خارج دراسية بعثات في إيفادهم بعد
 والمختبرات والمعامل واألدوات األساتذة في يزداد والنقص هذا 
 جانب من طويلة إلجراءات وتخضع ببطء تسير األساتذة وبعثات والمكتبة
 لألهم وليس واألسبقيات األقدميات لنظام لخضوعها وتتعثر التربية وزارة

 . النادرة القليلة وللتخصصات
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 (.ب) الملحق. العالي المعلمين معهد ملفات م18/12/1972 في العلمي والبحث العالي التعليم لوزير باالنابة المعهد عميد خطاب/  



 

 

 أواسط منذ يتحرك ال ، عميق سبات في فهو المعهد مجلس أما 
 من الشهادة بتغيير لمطالبهم لالستجابة يلحون والطالب م1969

رجاع  والتربية اآلداب أو العلوم في عام بكالوريوس إلى تربية بكالوريوس  وا 
 نبتحسي ينادون واألساتذة للطالب تدفع كانت التي المرتبات حافز نظام

 ورائهم من والمعهد والمادية واالجتماعية واألكاديمية الوظيفية أوضاعهم
 .  ويضيع يتدهور
. د األستاذ آنذاك باإلنابة المعهد عميد من طويلين خطابين وبعد هذا إزاء

 سرالختم األستاذ العلمي والبحث العالي التعليم زيرو  الى الغفار عبد محمد
 تدهور فيهما يشرح م18/12/1972 وفي م25/11/1972 في الخليفة
 الطالب جانب من واألكاديمية اإلدارية األوضاع وسوء بالمعهد األحوال
 المعهد أحوال لدراسة لجنة كونت قد قبلها وكان. المعهد في التدريس وهيئة
 عنها راضين الكثيرين يكن ولم بدري يوسف األستاذ برئاسة أوضاعه وتقويم

 المتأنية دراستها في وتأخرت.  ايجابية ائجبنت تأت ولم اللجان جربوا فقد ،
 الخطابين إلرسال باإلنابة المعهد بعميد دفع مما سوءا   تزداد واألحوال
 . العلمي والبحث العالي التعليم وزير/  للسيد
 خالل لتنفذ الجزئية الحلول ببعض بدري يوسف األستاذ لجنة جاءت 
 كلياتها من وكلية الجامعة نم جزءا   نهايتها في المعهد يصبح ، أعوام ثالثة
 الى نهائيا   تحولت حيث مصر في كلها التربية معاهد الحال كان وهكذا

 . للتربية كليات وأصبحت مصر جامعات
 : يلي ما بدري يوسف األستاذ لجنة به وأوصت ما أهم
 . فورا   الوظيفية األساتذة أوضاع تحسين /1
 . العليا الدراسات في األساتذة تأهيل /2
 . المعهد مجلس في ممثال   والمعهد الجامعة بين الصالت تقوية /3



 

 

 المعهد في أكثر األمور استفحلت تنفذ أو التوصيات هذه تدرس أن قبل    
رجاع البكالوريوس بتعديل مطالبين الطالب فأضرب ،  المرتبات نظام وا 

 الجامعة طالب واستغل الموقف وتأزم المعهد في الطالب واعتصم للطالب
 لطالب مساندتهم في وبداوا سياسية ألغراض المعهد في لموقفا هذا

 . المعهد
 الجهات كل مع اجتماعا   العلمي والبحث العالي التعليم وزير عقد 
 وأوصي المعهد في األوضاع تدهور لدراسة والمعهد الجامعة في المعنية

 االستشارية األكاديمية ولجانه المعهد هيئات إحياء بضرورة االجتماع
 بحصر أوصت كما ،للمعهد الفعلية السياسة رسم في المعهد أساتذة راكإلش

 النظر إعادة من ويتمكن بملئها ليقوم الوزير/ للسيد وتقديمها المعهد وظائف
.   أوضاعهم لتحسين توطئة مؤهالتهم في والنظر األساتذة خدمة شروط في

 للوزير ةخاص ميزانية بتقديم المعهد عميد االجتماع وجه عاجلة وكمسألة
 عادة تطلب التي العلوم ومعدات أدوات في خاصة ، االحتياجات موضحا  

 . السودان خارج من
 التعليم وزير السيد وكون م1973 مطلع في ثانية الطالب أضرب 
 الخدمة عميد الصاوي أمير/ السيد برئاسة لجنة العلمي والبحث العالي
 واإلصالح العامة ةالخدم وزارة وكيل كان والذي السودان في المدنية
 وظل عليه يصدق لم ولكن المعهد ألساتذة خاص كادر بوضع قام اإلداري
 عاجلة   م1973 أوائل في الجديدة إلى أن جاءت التوصية.  أدراجه حبيس
 . الخرطوم جامعة إلى فورا   العالي المعلمين معهد ضمفيها  تقرر

 الذين ددالج الطالب على الجديدة المناهج تطبيق أن أيضا أوصت 
 أقر وقد.  م1973/1974 الجديد الدراسي العام من ابتداء بعد فيما يقبلون
 التعليم كل على يشترط الذي السودان في العالي للتعليم القومي المجلس



 

 

 1974.46 يوليو 22 في عقدت التي جلسته في الضم موضوع الثانوي فوق
 جامعة الى اليالع المعلمين معهد ضم مبدأ على المجلس يوافق"  فيه جاء

 السلطات بين مشتركة دراسة موضع الضم طريقة تكون أن على ، الخرطوم
 كل االعتبار في يؤخذ وأن والمعهد التربية ووزارة الجامعة في المعنية

 فرصة اقرب في مهمتها انجاز من السلطات تمكن التي المالية المتطلبات
 للمشاكل السريع الجزري الحل يكمن الخطوة هذه أن المجلس ويري ممكنة
 . المعهد منها يعاني التي

 في العمداء لجنة وناقشته الضم قرار الجامعة سلطات تسلمت 
 برئاسة لجنة قيان 651 رقم محضرها في وقررت م26/7/1973

 الضم كيفية لدراسة بالجامعة اآلداب عميد الطيب اهلل عبد البروفسير
 . عليه المترتبة والتبعات
 أعدها التي العمل بورقة مهتدية ماعيناجت الضم لجنة عقدت 

 التي بالمذكرة مسترشدة آنذاك الجامعة وكيل بشير عمر محمد البروفسير
 وملحقاته المعهد عن تفاصيل وتحوي العالي المعلمين معهد قدمها

 . وممتلكاته
 للتربية كلية مستوي على المعهد ضم بضرورة الضم لجنة أوصت 
 لتطويرها وخطة دراسية ومواد وأقسام أهداف من بها يتعلق ما وأقرت

 . ذلك على المترتبة المالية وااللتزامات المعهد في األساتذة واستيعاب
 في جلستين في الضم توصية على الجامعة أساتذة مجلس وافق 
 كلية بإنشاء الخاص( 39) رقم القانون وصدر م1974يوليو 22و15

 بالجامعة العمداء لجنة نم المكونة الفرعية اللجنة أعدته والذي التربية
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 .المجلس ورئيس التربية وزير الخليفة الختم سر األستاذ برئاسة العالي للتعليم القومي للمجلس الخامس االجتماع/  



 

 

 كلية وقامت م27/7/1974 في الجامعة مجلس القانون على وصدق
  47. الخرطوم جامعة التربية
 بشعب الخاص القانون بصدد الحقة تنظيمية إجراءات ذلك تبعت 
 48. التربية كلية بمجلس الخاص( 12) والقانون التربية كلية

 ثم باإلنابة عميدا   دايةالب في جبارة خليل محمد الدكتور تعيين تم 
 20 في المسبقة موافقته بعد م1974 سبتمبر 4 في ذلك بعد عميدا

 . م1974 أغسطس
 واهتم التربية كلية قيام على البداية من تركز الذي عمله وباشر 
 وتم الجامعة في العالي المعلمين معهد تدريس هيئة وتعيين استيعاب بجانب
 الطالب ومنح الخرطوم جامعة في المعهد ةإذاب بعملية قام ثم ، بالفعل ذلك

 بكالوريوس درجة منحهم استمرار مع فقط إعانات مع الجامعة امتيازات
 ومؤهالتهم خبراتهم حسب يناسب بما األساتذة جميع واستوعب التربية

 . م1974يوليو/27 في الخرطوم جامعة التربية كلية وقامت األكاديمية
 بنا يجدر الخرطوم جامعة الى عاليال المعلمين معهد ضم من بالرغم 

 هذا في كتب ما خالل من المبدأ لهذا المعارضة اآلراء بعض نذكر أن
 على مؤسسة إنشاء"  الضم لمبدأ البديلة المقترحات أهم ومن.  الصدد
 بقيام ذلك ويمكن المكانة نفس ولها تكاملي دور لها القومية الجامعة مستوي
 The Brltion Council for ام حد الى متشابهة للكليات مجمع

National Academic Awards   يعمل ، السودان لكليات مجمع أى 
 العليا الدرجات المجمع ويمنح العالي للتعليم القومي المجلس بجانب
 سنتين بين دراستها تتراوح كورسات تقدم التي العالي التعليم مراحل لمختلف
 منح يمكن وتدريجيا العلمية للدرجات سنوات وأربع والدبلومات للشهادات
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 (.ج) رقم ملحق( 3) القانون راجع/  
48
 (.ج) رقم ملحق( 12و11) القانون راجع/  



 

 

 ومقرراتها مناهجها المجمع هذا يجيز كما ، الجامعة فوق ودبلومات درجات
.49 

 يقوم"  بأن العالي المعلمين بمعهد يختص فيما أيضا جاء كما 
 ودرجة الجامعية فوق"  ودبلومات جامعية درجات لنيل كورسات بتدريس

"  المعلمين بتدريب لقيتع وفيما 50". سنوات خمس خالل في الماجستير
 ليواكب وطريقته ومحتوي  التعليم طبيعة في المرتقب التحول أن اللجنة تري

 تغيرات يستوجب والفني العام التعليم قطاع خاصة ، السودان في التنمية
.  لها ناقال ال للمعرفة متبعا المعلم ليكون ، التدريس مهنة في أساسية
 مراحل في األساتذة مستويات ينب التقريب على بالعمل اللجنة وتوصي
 يتم أن ويمكن للمعلمين الهرمي التسلسل في الفوارق وتقليل المختلفة التعليم
 اللجنة وتري والعليا العامة المرحلتين لمعلمي التدريب توحيد طريق عن ذلك
 المدارس في ورصفائهم الفنية المدارس معلمي بين التمييز يزول أن

 معهد بين الصلة من نوع خلق تقترح للجنةا فأن ، وعليه األكاديمية
 األساتذة خبرات تبادل مثل العالي الفنيين المعلمين ومعهد العالي المعلمين
 المعلمين معهد يبقي أن األفضل من أن اللجنة تري ولذا الطالب وجهود
  51". الجامعة عن مستقال   العالي
 لجنة تقرير في ورد ما اللجنة تؤيد"  أيضا التوصيات في وجاء 
 العالي المعلمين معهد بشأن ، واليونسكو اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 وال المعلمين من باحتياجاته وغيره – العالي – الثانوي التعليم تنمية ليخدم
 البسيطة للكورسات مركزا   يكون بل ، فقط التدريب على دوره يقتصر
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 المعلمين بتدري معاهد مع شبكي نظام في ويعمل التطبيقية والبحوث
 تعقد أن ويمكن اإلشعاعي النشاط لهذا مركزا   المعهد ويكون األخرى

 52". شهر لمدة الصيفية العطلة في التنشيطية الكورسات
 عن منفصال   العالي المعلمين معهد يظل أن اللجنة تقترح"  عليه 
 :  هما لسببين وذلك الجامعة

 األخرى العليا المعاهد وبين بينه الشقة يباعد قد للجامعة المعهد ضم /1
 من هذا.  الرياضية للتربية العالي والمعهد العالي  الفنيين المعلمين كمعهد
 تدريب لمعاهد بالنسبة القيادي دوره المعهد يلعب ال قد أخرى ناحية

 من يفاقم قد المعهد ضم أن إلى باإلضافة هذا.  العامة للمرحلة المعلمين
 أن سيما ال ، اآلداب أو العلوم ريوسبكالو  بمنحهم طالبه مطالبة مشكلة
  53. الوجود لحيز الضم اتجاه يجيز أن قبل قدم قد الطلب هذا

 والتأهيل الماجستير درجة لمنح يعد أن يمكن المعهد أن اللجنة ترد"  
 البرامج وتنمية إلعداد اإلمكانيات إعطائه إلى باإلضافة ، العليا للدراسات
 دراستهم يواصلوا لم الذين األشخاص من لالستفادة ، الخاصة التدريسية
 التدريس بمهنة اللتحاقهم باعداهم وذلك البكالوريوس أو الدبلوم لمستوي
 لمعلمي المستويات لرفع كورسات إعطاء بمهمة يقوم أن للمعهد ويمكن
 العليا والدراسات ، الجامعية الدرجات لمستوي بهم للوصول العام التعليم
.  مثال المرتبات زيادة طريق عن وذلك ذبهملج  حوافز إعطائهم ويمكن
 الوزارة وبرئاسة بالمعهد مرتبطة التعليمية للبحوث وحدة قيام اللجنة وتقترح
 قبل ، اإلعدادية والكورسات الخدمة أثناء والتدريب التقييم مواضيع لبحث
 اللجنة وتوصي.  التربوية المواضيع من وغيرها اإلهدار وأسباب الخدمة
 السمعية للوسائل قسما يحوي ، التدريس وطرق للتدريب مركز بقيام
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 المعلمين معهد بين المركز هذا توزيع ويمكن استعمالها وطريقة والبصرية
  54". األخرى والمعاهد العالي الفنين المعلمين ومعهد العالي
 بالذبذبة اتسمت المعلم إعداد سياسة أن"  أمر من يكن مهما 
 المعلم إعداد مكان عن اآلراء اختلفت فقد ، قريب عهد الى حتى المستمرة

 صاحب هو ، األخير الرأي وكان ، خارجها أو الجامعة داخل يكون وهل
 السلطات من سواء وقوال   تأييدا   يجد كان حيث ، األحوال معظم في السيادة
 ما ، المعلمين إعداد على األشراف في بأحقيتها تعتقد كانت التي التعليمية

 تعدهم ال والمهندسين األطباء أن متناسية ، مدارسها في يعملون داموا
 من ليس المعلم إعداد أن اعتقدت التي الجامعية السلطات من أو وزاراتهم

 وليس األكاديمي البحث على ينصب االختصاص أن حيث ، اختصاصها
 الى أدت قد التعليمية السياسة في الذبذبة هذه أن.  المهني اإلعداد على
 حينما ، قريب عهد الى طويل تاريخ ولهذا ، المعلم ادإعد مصادر تعدد

 توحيد على العمل من بد ال أنه ، والجامعية التعليمية السلطات أدركت
 عنها تعبر كما ، التعدد هذا نتائج أمام فمازلنا ، المعلمين إعداد مصادر
 55". المدارس في ومستوياتهم المعلمين أوضاع
 ضوء على المعلم إعداد تطوير في ةالبداي نقطة أن"  ؟ الحل ما إذن 

 تسقط حتى اإلعداد هذا مصادر توحيد على العمل ، السابقة االتجاهات
 من وتماسكها قوتها للمهنة يتحقق وحتى ، ناحية من الثنائيات أنواع جميع
 مهنة وتستوي العلمية باألصول وتأخذ مستواها يرتفع وحتى ، أخرى ناحية
 56".الوطني البناء امستواه تحمل على قادرة متحدة
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 في أم الجامعة داخل هل ، المعلم إعداد مكان حول اآلراء وتعددت 
 في المعلم هذا إعداد يتم"  بأن حديث اتجاه ظهر ولقد.  تربوية معاهد
 االتجاه وهو سنوات خمس في ذلك يكون أن على ، أيضا التربية كليات
 أن اعتبار على الحاضر الوقت في المتقدمة البالد بعض به تأخذ الذي

 أن بد وال.  العامة الثقافة بجانب التخصص على تعتمد الثانوية المدرسة
 العصر تطورات مع تحديات تواجه أنها ثم ، والشمول التكامل فيها يتحقق
 والقيم واالتجاهات األفكار في السريع والتغير المعرفي االنفجار مثل

 أعمارهم مراحل من اسةحس مرحلة في الشباب تضم أنها ثم العمل وأساليب
 الشباب أن كما ، والجنسية واالجتماعية والنفسية الجسمية سماتها ولها

 بعض ويري 57".التطور في واضح دور له يكون أن إلى دائما   يتطلع
 مما ، الجامعة إطار في مستوياته بجميع المعلم إعداد وضع"  أن التربويين
 المهن أصحاب مع"  فيمتكا بأنه التعليم بمهنة االلتحاق على يشعر
 وحدة وتحقيق الوالء تنمية إلى يؤدي اإلعداد مصادر فتوحيد ، األخرى
 58". الفكري التناقض هذا خالف على المعلمين بين فكرية
 أبناء بين الشخصية العالقات ينمي"  المعلم إعداد مصادر توحيد أن 
 جودة على أثر من ذلك على يترتب ما المدرس سعادة مصادر ومن المهنة
 أحد استطاع فإذا الجامعة لعضو وظيفي دور أيضا ولهذا 59"  التعليم

شباعها حاجاتها تشخيص على مساعدتها الجماعة  القائد يكون فان وا 
 60" الوقت ذلك في للجماعة الوظيفي
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 لبعضهم الجميع معرفة أهمها مميزات المعلم مصادر ولتوحيد 
 معرفة ناظر أو عميد وأ إداري مسئول كل وعلى الواحدة المهنة أصحاب

 واالنسجام التعاون في يساعد مما والعاملين التدريس هيئة أعضاء كل
 . األمام إلى التربوية بالعملية يدفع وبالتاي
 يمكن حتى الجامعة في المعلم إعداد ضرورة أيضا البعض ويري 
 االهتمام الجامعة مسئوليات"  فمن ، بالمجتمع الجامعي التعليم ربط

 الترفيع أو التعيين قبل وتأهيلهم الميدان في للعاملين الدوري بالتدريب
 بمشكالت العليا الجامعية الدرجات بحوث ربط وكذلك الفنية للوظائف
  61". والخدمات اإلنتاج ميداني في المجتمع واحتياجات الجماهير
 في التربية لكليات النواة هي التربية معاهد كانت مصر وفي 

 الثانوية المرحلة فوق المعلين إعداد وأهدافها"  ختلفةالم المصرية الجامعات
 ورفع الحديثة التربوية واألفكار اآلراء ونشر التربوية األبحاث جانب الى

 الكتب وتأليف والتخطيط التعليم ميدان في للعاملين المهني المستوي
 62".المقررة الدراسية
 على نويوالثا اإلعدادي للمرحلتين المعلمين إعداد كان مصر وفي 
 : نظامين أساس

 اآلداب كليات في أكاديميا   الطالب انتظام وهو:  ألتتابعي النظام /أ
 يتم وبعدها الجامعية الدرجة على وحصوله  سنوات ألربع والعلوم
 . العام الدبلوم على ويحصل  التربية كليات في عام لمدة مهنيا   إعداده

 والمهني األكاديمي عداداإل تكامل أساس على يقوم:  التكاملي النظام /ب
 كان الذي النظام هذا طور وقد.  دراسية سنوات ألربع التربية كليات في

 من واحد نوع في النظامين وحد وأخيرا   العليا المعلمين  مدرسة أساسه
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 ، األكاديمية للمواد بالنسبة التربية كليات  باسم حاليا يعرف الكليات
 العالي التعليم لوزارة  تخضع فنيةوال الرياضية للتربية بالنسبةض  أما
."63 

 التربية ومعاهد كلية في المعلمين إعداد ووسائل اآلراء اختلفت هكذا 
 . جامعية درجة الطالب تمنح ولكنها التربوية فلسفته ولكل
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 الخرطوم جامعة التربية كلية/  العالي المعلمين معهد دور
 المعلمين تدريب في

 م1961 عام إنشائه منذ درمان بأم العالي علمينالم معهد تعرض 
 لمجموعة م1974 سنة الخرطوم جامعة ، التربية كلية إلى تحوله تاريخ إلى
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 على التربية العملية في النجاح ويتوقف.  واإلدارية التربوية المشاكل من
 على السيطرة في وقدرته الناجح والتخطيط والتربوية اإلدارية الجوانب
 وضع في والبدء القومي بالتخطيط عالمي اهتمام حدث ولقد.  المستقبل
 والشعور العربية البالد بعض في واالجتماعية االقتصادية التنمية خطط

 بأم العالي المعلمين معهد أصبح 64الخطط هذه مع التعليم تجاوب بضرورة
 في المعلمين بتدريب تهتم البالد في عليا تربوية كمؤسسة السودان درمان
 . بالسودان العام التعليم من الثانوية المرحلة
 الصندوق في ممثال   ، الدولية اليونسكو منظمة بمساهمة المعهد قام 
 المعارف لوزارة والفنية المالية مساعداته قدم الذي المتحدة لألمم الخاص
 الوقت ذلك في االتفاقية ووقعت.  م1961 عام مطلع في آنذاك السودانية

 ، عاجلة كمسألة – العليا – الثانوية المرحلة علميم بتدريب المعهد ليقوم
 بمعلمين اإلفريقية الدول ولتمد المعلمين من بحاجتها البالد تكتفي حتى

 . النامية بالدول للنهوض وذلك ومؤهلين مدربين
 – العليا – الثانوية المدارس معلمي تدريب نحو أيضا   المعهد هدف 
 أثناء تدريبية فترات بإقامة قبل من يبا  تدر  يتلقوا لم والذين الجامعات خريجي
 النوع هذا مزايا ومن.  المرحلة هذه أساتذة مستوي تحسين بغرض"  الخدمة

 دون ، العمل على والقدرة ، نفسه في الثقة الفرد إكساب"  التدريب من
كسابه اآلخرين على االعتماد  وتحمل االرتقاء إلى تؤهله جديدة خبرات وا 

 والعمل ، للفرد السلوكية النواحي تنمية كله ذلك وفي.  أكبر مسؤوليات
 هذا أن كما  65األكبر المجموعة ضمن العمل صالحية إكسابه على

                                                 
64
 .46 ص ، م1966 بيروت، ، للماليين العلم دار ، وأساليبه أصوله:  التربوي التخطيط ، هللا عبد. د ، الدائم عبد/  
65
 ص م،1973،( 2)ط مصر، المعارف دار مقارنة، تحليالت بعض مع العامة االدارة في دراسات: صبري اسماعيل. د ، مقلد/   

405. 



 

 

 مزاولتهم أثناء المدرسين لتدريب خصيصا   رسم البرنامج وهذا ، التدريب
 .66أكثر بإتقان أعماال   ليؤدوا المهنة
 وطرق اهجبالمن تختص بأبحاث القيام إلى أيضا   المعهد هدف كما 
سداء.  الثانوية المرحلة في والتدريب التدريس  في التربية لوزارة النصح وا 
 األفراد حاجات تحليل ضوء في تتم حديثا ، ومحتواها فالمناهج" الصدد
 .67وحاجاته المجتمع وأهداف النضج مستويات ودراسة

 من أنشئ التي ، أهدافه تحقيق يحاول العالي المعلمين معهد بدأ
 من الكثير فحقق.  كثيرا   تقدمه في وأثرت واجهته التي الصعاب مرغ أجلها
 للعمل ومهنيا   أكاديميا   المؤهلين المعلمين تخريج في فعليا   وساهم ، أهدافه
 في الوظائف السودانيون المعلمون وشغل -العليا – الثانوية المدارس في

 ومد.  وأجانب عرب من الوافدين باألساتذة امتألت أن بعد المدارس
 مدارس في الوظائف من كثير نسونة وتمت المؤهالت بالمعلمات المدارس
 . الثانويات...  النجاح مستوي وتحسن البنات
 في وطالبه التدريس وهيئة ، المعهد طالب من الخريجون ساهم لقد 
 بتأليف وقاموا االنجليزية اللغة من بدال   ، الثانوية بالمرحلة المناهج تعريب
 في بعيد حد إلى ونجح ذلك ومتابعة المدارس في وتجربتها ةالدراسي الكتب
 . األهداف تحقيق

 
درجععت كليععة التربيععة منععذ إنشععائها علععى إعععادة النظععر فععي نظمهععا األكاديميععة 

م عنعدما تقعرر انتسعاب معهعد المعلمعين 1968ومقرراتها الدراسية ، ففي عام 

                                                 
66
 ،ص م1964 ،(2)ط ، المصرية النهضة مكتبة ، وآخرين سمعان ابراهيم رهيب. د ترجمة ، وآخرين هلرولد، جيمس ، فوكس/   

268. 
67
  /Benne,K.& Bexidar Muntyan, Humen Relatione Curriculum change,New York, The Dryden 

press,1951,p 18. 



 

 

العنظم األكاديميعة العالي إلى الجامعة تمت أول محاولة إلجراء تععديالت فعي 
 للمعهد تحت مظلة الجامعة .

اقتصرت التعديالت وقتها علعى المقعررات الدراسعية ومعنح البكعالوريوس  
بدال  عن الدبلوم بينما أبقت على نظام العام الدراسعي والتخصعص المعزدوج . 

. وكانعععت م 1971تعععم تطبيعععق التععععديالت علعععى الدفععععة التعععي تخرجعععت ععععام 
م نظعام خلعيط 1978نشاء كلية التربية حيث طبق عام المراجعة الثانية بعد إ

مععن النظععام الفصععلي والوحععدات الدراسععية والنقععاط والعمععل بالمتوسععط التراكمععي 
 لتحديد الدرجة عند التخرج كما اعتمد نظام التخصص الرئيسي والفرعي.

م حيعث احعتفظ بالنظعام الفصعلي معع 1980المراجعة الثالثة تمت ععام  
ععادة المالحعق واسعتحدث نظعام  إلغاء النقاط والرج وع إلعى العدرجات المئويعة وا 

 االمتحان الشامل في نهاية الفترة الدراسية .
م حيث خطت الكلية خطوات أكبعر 1987 مجرت المراجعة الرابعة عا 

نحو تطبيعق نظعام السعاعات المعتمعدة ، وتعم اسعتحداث السعنة الخامسعة ومعنح 
التقعععويم ونظعععام التخصعععص  درجعععة الشعععرف والرجعععوع إلعععى نظعععام العععدرجات فعععي

 المنفرد وطبق نظام المتوسط التراكمي وألغيت المالحق .
م ونعدوة 1990وتمشيا  مع توصعيات معؤتمر سياسعة التعلعيم الععام لععام  

عمعععداء كليعععات التربيعععة السعععودانية وقعععرار وزارة التربيعععة والتعلعععيم بعععالتركيز علعععى 
اإلضععافة إلععى تعيععين الخععريجين بدرجععة الشععرف مععع التخصععص فععي مععادتين ب

العلوم التربوية والنشاط وتجاوبا  مع اتجاهات اإلصالح األكاديمي العذي دععا 
لعععه مجلعععس األسعععععاتذة بالجامععععة فقعععد قعععرر  مجلعععس  الكليعععة إععععادة النظعععر فعععي 

تمعت  م1993المقررات والنظم واللعوائح المعمعول بهعا فعي الكليعة . وفعي ععام 
رية حتععععى اآلن ومععععن أبععععرز المراجعععععة الخامسععععة واألخيععععرة والتععععي مازالععععت سععععا

 التعديالت التي أدخلت انذاك ما يلي :



 

 

اإلبقععععاء علععععى نظععععام السععععاعات المعتمععععدة مععععع أيجععععاد بعععععض  .1
 المعالجات لسلبيات التطبيق التي ظهرت.

 .ساإلبقاء على نظام البكالوريو  .2
 .ةإلغاء نظام السنة اإلعدادي .3
 (90)إلغعععاء نظعععام التخعععرج بحسعععاب متوسعععط النقعععاط ألفضعععل  .4

سعاعة لطعالب  (80)ب المساق العلمعي وأفضعل ساعة لطال
 المساق األدبي واعتماد نظام المتوسط التراكمي.

إدخععععال مععععادة النشععععاط كجععععزء أساسععععي فععععي تععععدريب الطالععععب  .5
ومتطلبععععا  أساسععععيا  فععععي    التخععععرج حيععععث أنععععه المحععععور الععععذي 
ترتكعععععز عليعععععه المنعععععاهج الدراسعععععية وفقعععععا   لتوصعععععيات معععععؤتمر 

 سياسات التعليم العام .
ر الدراسعععة فععععي الكليعععة بنظعععام السععععاعات المعتمعععدة . بععععد إكمععععال تسعععي  

الشعرف فعي  سساعة معتمدة بنجاح ، تمنح الكلية خريجيها بكالوريو  (154)
 اآلداب و التربية  أو بكالوريوس 

الشعععرف فعععي العلعععوم األسعععرية و  سالشعععرف فعععي العلعععوم و التربيعععة أو بكعععالوريو 
 فى التربية الرياضيةالتربية . واضيف مؤخرا  بكالوريوس الشرف 

جاء نظام الساعات المعتمدة مستجيبا  للنمو المتزايد في حجم المعرفعة  
اإلنسععانية وتنععوع حاجععات المجتمععع التعليميععة والثقافيععة والتدريبيععة وملبيععا  لتعلععيم 
الفكر التربوي في نظريات المنهج ودور كل من المعلم والمعتعلم فعي عمليتعي 

 ياس والتقويم للتحصيل المعرفي .التعلم والتعليم وطرائق الق
م صععدر قععرار جمهععوري بضععم 1994تجععدر اإلشععارة إلععى أنععه فععي العععام  

أمععدرمان( إلععى  –معهععد تععدريب معلمععات المرحلععة المتوسععطة) كليععة المعلمععات 
كلية التربية وتبعا  لذلك وافق مجلس األساتذة على إنشعاء برنعامج بكعالوريوس 



 

 

برنععععامج خععععدمي تقدمععععه جامعععععة الخرطععععوم التربيععععة العععععام للتعلععععيم األساسععععي  ك
بغععععععرض تكملععععععة تععععععدريب وتأهيععععععل األسععععععاتذة منسععععععوبي وزارة التربيععععععة بدرجععععععة 

 البكالوريوس في التعليم األساسي.
 :أهــداف الكلية -2

 -تتمثل أهداف كلية التربية في اآلتي : 
إعععداد الطععالب وتععأهيلهم أكاديميععا ومهنيععا للعمععل بالتععدريس فععي ريععاض   2-1

 األطفال
 و المدارس السودانية والمؤسسات التعليمية المختلفة . 
تزويععععد الطععععالب بالمعععععارف والمهععععارات واالتجاهععععات والقععععيم اإليجابيععععة   2-2

 وأساليب التفكير  
المسعععععاهمة فعععععي تطعععععوير المنعععععاهج وطعععععرق التعععععدريس واالرتقعععععاء بطعععععرق   2-3

 وأساليب التدريس  
قيععععة فععععي مجععععال التربيععععة القيععععام بععععالبحوث والدراسععععات النظريععععة والتطبي  2-4

 والتعليم ، وفي التخصصات العلمية المختلفة بالكلية .
تأهيل وتدريب ورفع الكفاية المهنية للمعلمين وغيرهم ممن يعملون   2-5

 في مجال القيادات التربوية.
االهتمعععام بعععالتعليم قبعععل المدرسعععي والتربيعععة  الخاصعععة والتعلعععيم شعععبه  6 -2  

 وتعليم الكبار.النظامي والتربية األسرية 

تقعععععديم الخعععععدمات التدريسعععععية والتدريبيعععععة واإلعداديعععععة لكليعععععات الجامععععععة  2-7
 وكليات  التربية  بالجامعات والمؤسسات التربوية األخرى .

تقعديم الخععدمات التعليميععة والتدريبيععة ألسعاتذة الجامعععة  وأطرهععا التربويععة  2-8
 والتعليمية .



 

 

ية األخععرى ووزارة  التربيععة والتعلععيم اإلسععهام مععع كليععات التربيععة السععودان 2-9
العععام  ووزارات التربيععة  الوالئيععة لدراسععة مشععكالت التعلععيم وتقععديم االستشععارات 

 والخدمات المناسبة 

االهتمام بقضايا البيئة المحلية والقومية من خعالل البعرامج واألنشعطة    2-10
 المناسبة.

 العمل على تحقيق أهداف التربية السودانية. 2-11

 لديباجعععةا
قرر مجلس كلية التربية تكوين لجنة إلعادة النظر في نظم ولوائح    

 ومناهج الكلية الحالية وذلك لألسباب التالية :
طبيعععق النظعععام الحعععالي لقعععد مضعععي أكثعععر معععن عشعععرة أععععوام علعععى بعععدء ت /1

م( وهععذه فتععرة كبيععرة لكليععة مثععل كليععة التربيععة 1993)بععدءا مععن  بالكليععة 
المنععاهج والمقععررات فععي الععبالد بصععفة عامععة وجامعععة ينععاط بهععا تطععوير 

 الخرطوم بصفة خاصة في عالم يعج بالمعرفة المتجددة .
لقععد طعععرأت الكثيعععر مععن المسعععتجدات فعععي حقععل التعلعععيم الععععام ومصعععادره  /2

المختلفعة خععالل العشععر سعنوات التععي تلععت تطبيعق النظععام الحععالي نععذكر 
 -منها على سبيل المثال ال الحصر االتى:

ديععاد عععدد كليععات التربيععة بالجامعععات السععودانية ممععا أدى از  - أ
 إلى زيادة عدد خريجي كليات التربية بالسودان.

تبنت وزارة التربية والتعليم االتحادية بالتعاون مع المركعز  - ب
القومي لتطوير المناهج ببخت الرضعا تحعديث المنعاهج فعي 

 حقل التعليم العام في مرحلتي األساس والثانوي .



 

 

على تحديث المناهج إدخال العديد من المقررات  الجديدة في ترتب  -ج

مرحلتي األساس والثانوي لم تكن في الحسبان عند تطبيق النظام الحالي 

. 

م يعععنص علعععى ضعععم 1994ععععام صعععدر قعععرار جمهعععوري فعععي  -د
معهد تعدريب معلمعات المرحلعة المتوسعطة إلعى جامععة الخرطعوم 

ادر البشععري وكععل وترتععب علععى ذلععك أيلولععة األصععول وتبعيععة الكعع
المصادر التعليمية لجامعة الخرطعوم. وبموجعب هعذا فقعد أنشعئي 

لتأهيعععععل  م1995التعلعععععيم األساسعععععي ععععععام  سبرنعععععامج بكعععععالوريو 
التربية للتعلعيم  سوتدريب معلمات مرحلة األساس لنيل بكالوريو 

 األساسي .
أتضععععح مععععن واقععععع التطبيععععق أن نظععععام التخصععععص الرئيسععععي والفرعععععي  /3

النظام الحالي قد أضر كثيرا  بالطالب وأدى إلعى تعدن   المعمول به في
ملحوظ في إعداد ونوعية الخريجين من الكلية . لقد ادخل هذا النظعام 
استجابة لتوصيات معؤتمر سياسعات التعلعيم الععام ونعدوة عمعداء كليعات 
التربية السودانية وقرار وزارة التربية والتعلعيم االتحاديعة بتعيعين معلمعين 

لوريوس الشععرف فععي التربيععة مععع التخصععص فععي مععادتين . يحملععون بكععا
لقد كان القرار في حينه مقبعوال  ولكعن قعد طعرأت ععدة مسعتجدات خعالل 

 -الفترة التي تلت تطبيق القرار أهمها ما يلي :
لم تعد وزارات التربية والتعليم الوالئية بحاجة لتعيين  - أ

خريجين بتخصصين بعد أن توفر لها أعداد مقدرة من 



 

 

كليات التربية وبالتالي لجأت إلى تعيين معلم  خريجي
متخصص في مادة واحدة وهذا بالطبع أنفع وأجدى 
للطالب ألنه يوفر معلما  عالي التأهيل في مادة 

 التخصص 
العمعععل بنظعععام التخصعععص الرئيسعععي والفرععععي ألقعععى علعععى  - ب

عععاتق الطععالب مسععؤولية التجويععد فععي أربعععة محععاور هععي : 
لفرععععععععي ،مطلوبعععععععات التخصعععععععص الرئيسعععععععي، التخصعععععععص ا

) المقررات التربوية ( وكعان معن  ت الكليةالجامعة ومطلوبا
نتعععععاج ذلعععععك إرهعععععاق الطعععععالب وتعععععدن  مريعععععع فعععععي مسعععععتواهم 
األكعععععاديمي ممعععععا جععععععل معظمهعععععم يتخعععععرج بدرجعععععة الشعععععرف 

 الثالثة.

ترتب على العمل بالتخصص الرئيسي والفرعي مشعكالت  -ج
ة لقاعععععات إداريعععة تتمثععععل فعععي التضععععارب فعععي الجععععداول الدراسعععي

 المحاضرات وكذلك جداول االمتحانات. 
تخعععععريج معلعععععم ضععععععيف فعععععي معععععادة التخصعععععص الرئيسعععععي  - د

 والفرعي على حد السواء 
بععععرزت فععععي النظععععام الحععععالي بعععععض المشععععكالت التععععي تتعلععععق بععععالتقويم  /4

األكععاديمي منهععا رفععع الحععد األدنععى للععدرجات الخععام الخاصععة بالتقععديرات 
تصععنيف درجععات الشععرف . ترتععب وكععذلك رفععع الحععد األدنععى الخععاص ب

 على هذا قلة أعداد الخريجين وتدني مستويات التخرج .
سععاعة معتمععدة ينبغععي علععى  158العععبء الدراسععي فععي النظععام الحععالي  /5

فصععععول دراسععععية رئيسععععية خصععععص أحععععدها  (8)الطالععععب دراسععععتها فععععي 
فصعععول دراسعععية  (7)للتربيعععة العمليعععة ممعععا يعنعععى عمليعععا أن هنعععاك فقعععط 



 

 

ة المقعععررات . ترتعععب علعععى هعععذا أن يسعععجل الطالعععب فعععي متاحعععة لدراسععع
ساعة معتمدة للفصل الدراسي الرئيسي وهذا بالطبع عبء  22حوالي 

كبير أثقعل كاهعل الطعالب وأرهقهعم وجععل معظمهعم يتعرضعون لإلنعذار 
أو الرفععع مععن القععوائم أو إعععادة عععدد مقععدر مععن المقععررات وجعععل معظععم 

 أو أكثر .فصول دراسية  (10)الطالب يتخرجون في 
/    معن االفعرازات السعالبة للنظعام الحعالي ان توزيعع الطعالب علعى األقسععام 6

المختلفععة يععتم بعععد الفصععل األول ممععا ينععتج عنععه الكثيععر مععن المشععاكل 
المتعلقعععة برغبعععات الطعععالب إذ أن معظمهعععم يرغبعععون فعععي تخصصعععات 

 بعينها .
اديمي فقععد أضععحت الحاجععة ملحععة إلجععراء إصععالح أكعع قبنععاء علععى مععا سععب   

بغعععرض تالفعععي أوجعععه القصعععور أععععاله وتقويمهعععا ولهعععذا جعععاء تشعععكيل اللجنعععة 
 الواردة في صدر هذه الديباجة 

عقععدت اللجنععة عععدة اجتماعععات جععرت فيهععا مناقشععات جععادة شععملت جميععع     
األكععاديمي المقتععرح فععي  حمسععتويات الكليععة وتمخععض عنهععا مشععروع االصععطال

 هذا الصدد .
 :لنظام  اإلصالح األكاديمي المقترح ما يلي من أبرز السمات األساسية  

إلغعاء نظعام التخصعص الفرععي واعتمعاد تخصعص رئيسعي واحععد  /1
معععن supporting COURSES مععع اختيععار سععاعات مسععاعدة 

 تخصص أخر تكون ضرورية لفهم مادة التخصص. 
فصعول إلعى  8تم رفع الحد األدنى من الفصول الدراسية الرئيسية معن  /2

سعععاعة معتمعععدة  170ة يعععدرس فيهعععا الطعععالب ععععدد فصعععول دراسعععي 10
 -وذلك لتحقيق  اآلتي :



 

 

تسععجيل عععدد مناسععب مععن السععاعات المعتمععدة فععي الفصععل الدراسععي  - أ
حععراز مسععتوى تحصععيل  الرئيسععي يمكععن الطالععب مععن تجويععد األداء وا 

 أفضل وبالتالي التخرج بدرجة شرف أفضل .
ت تقليععععل التضععععارب فععععي الجععععداول الدراسععععية لقاعععععات المحاضععععرا - ب

 وكذلك جداول االمتحانات .

تععععم تعععععديل نظععععام التقععععويم الحععععالي ألداء الطععععالب الععععذي يعتمععععد السععععلم  /3
 Fومنتهيعا  بتقعدير  Aالسباعي ليصبح من ثمانية درجات بادئعا  بتقعدير 

كمعععا تعععم تععععديل العععدرجات الخعععام المقابلعععة لكعععل معععن التقعععديرات الحرفيعععة 
 أعاله .

 صبح على النحو التالي :تعديل المعدل التراكمي للتخرج لي /4
 درجة الشرف   المعدل التراكمي 
 درجة الشرف األولي    4 – 3.5 
 درجة الشرف الثانية القسم األول   3.5وأقل من  3.0 
 درجة الشرف الثانية القسم الثاني   3.0وأقل من  2.5 
 درجة    2.5ل من وأق 2.0 

ار فعععي الدراسعععة كحعععد أدنعععي لالسعععتمر  2.0اإلبقعععاء علعععى مععععدل تراكمعععي  /5
والتخرج وأن التدني عن هذا المعدل يعرض الطالب لإلنذار والمراقبعة 

 األكاديمية .
 
 

 

 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكلية ونظم الئحة
 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 م2007للعام 
 الئحة ونظم كلية التربية 
 م2007جامعة الخرطوم للعام 

 
  االســـــم : -1
لنيععل درجععة البكععالوريوس بمرتبععة  الئحععة كليععة التربيععة بجامعععة الخرطععوم 1-1

 الشرف 
 يعمل بها من تاريخ موافقة مجلس أساتذة جامعة الخرطوم عليها.  1-2

تعععععد الالئحععععة والععععنظم بديلععععة لالئحععععة والععععنظم األكاديميععععة العامععععة لكليععععة  1-3
م  1993التربية التي أجازها مجلس أساتذة جامععة الخرطعوم فعي ديسعمبر 

 ومكملة لالئحة الجامعة ونظمها.

 فاســـير :ت -2
ما هو موضح أمام كل منها ما  ةتعني الكلمات التالية في هذه الالئح

 -لم يقتض السياق  غير ذلك:
 ويقصد بها جامعة الخرطوم. :الجامـعة  2-1
 : ويقصد بها كلية التربية. الكـلية  2-2



 

 

 : ويقصد به مجلس كلية التربية.لمجلسا  2-3
لة تقععوم بمهععام التععدريس أو ويقصععد بععه أي وحععدة علميععة مسععتق :القســـم  2-4

 البحث 
 أو التدريب.        

: ويقصعععد بعععه المعععدة الزمنيعععة التعععي يحعععددها الفصـــل الدراســـي الرئيســـي  2-5
التقعويم الجععامعي السعتمرار الدراسععة الفعليعة واالمتحانععات ومدتعه خمسععة 

 أسبوعا. (15)عشر 
مانيعة : ويقصد بعه معدة زمنيعة ال تزيعد ععن ث الفصل الدراسي اإلضافي  2-6

 أسابيع ويحددها المجلس. (8)
الساعة المعتمدة: ويقصد بها الوحدة القياسعية للتعبيعر كمعا ععن الوقعت   2-7

وتعادل الساعة المعتمدة الدراسة  المطلوب إلكمال مقرر دراسي معين
لمدة ساعة أسبوعيا نظريا طيلة الفصل الدراسي الرئيسي ويفترض أن 

اعتين علعععي األقعععل ا أو سعععاعتي يسععتكملها الطالعععب بعععاإلطالع لمعععدة سعع
 عمل إشرافي 

: ويقصد به المحتوى الدراسي الذي يحمل رمزا معينا    مقرر  2-8
 ويتكون من عدد محدد من الساعات المعتمدة .

: ويقصد به مجموع الساعات المعتمدة التي  لعبء الدراسيا  2-9
 يسجلها الطالب في فصل دراسي .

ه مجموع ما يحصل عليه الطالب : ويقصد ب المعدل الفصلي  2-10
من نقاط في المقررات التي تسجل فيها واعتمدت له لفصل دراسي 

 واحد مقسوما علي مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات .
  مجموع نقاط الطالب فى الفصل الواحدالمعدل الفصلى = 



 

 

 مجموع الساعات فى الفصل الواحد                   

: ويقصد به مجموع ما يحصل عليه الطالب من اكميالمعدل التر  2-11
نقاط فى المقررات خالل كل الفصول الدراسية التى تسجل فيها واعتمدت 
له مقسوما  علي مجموع الساعات المعتمدة التي تم تسجيله فيها فى تلك 

 الفصول 
  مجموع نقاط الطالب فى كل الفصولالمعدل التراكمى  =   
 مجموع الساعات فى كل الفصول                          

 : النظام الدراسي  – 3

تسير الدراسة في كلية التربية بالنظام الفصلي والساعات المعتمدة  3-1 
. 
 تقدم الكلية مجموعة من المقررات في كل فصل دراسي .  3-2
 : الدرجات العلمية -4
 : تمنح الكلية درجات البكالوريوس اآلتية -
 ف في اآلداب والتربية + )التخصص(.بكالوريوس الشر  4-1
 0بكالوريوس الشرف في العلوم والتربية + )التخصص(  4-2
 بكالوريوس الشرف فى التربية الرياضية  4-3
 بكالوريوس الشرف في التعليم األساسي في اآلداب والتربية . 4-4
 بكالوريوس الشرف في التعليم األساسي في العلوم والتربية. 4-5

 
 : لتخصصمواد ا -5 
 : (المساق األدبي1)-5
 لغة عربية  1 -1 - 5



 

 

 لغة إنجليزية  5-1-2

 لغة فرنسية 3 -5-1

 جغرافيا 4 -1 -5
 تاريخ 5-1-5

 علم النفس التربوي 5-1-6

 :المساق العلمي( 2) -5
 أحياء 5-2-1
 كيمياء5-2-2
 رياضيات5-2-3
 فيزياء5-2-4
 عليم قبل المدرسيت       -علوم أسرية:  تغذية اإلنسان      5-2-5
 قسم التربية الرياضية (3) – 5
 مواد التخصص  -( بكالوريوس الشرف للتعليم األساسي   4) -5

 التخصص الفرعي التخصص الرئيسي الرقم

 تربيةاسالمية لغة عربية 1

مععواد اجتماعيععة )تععاريخ +جغرافيععا  2
) 

 لغة عربية

 مواد اجتماعية لغة إنجليزية 3

 لغة إنجليزية مواد اجتماعية  4

 رياضيات علوم )فيزياء+أحياء+كيمياء( 5

 علوم رياضيات 6

 



 

 

(ع لمجلس الكليعة الحعق فعي تقعديم كعل التخصصعات كمعا هعي موضعحة 5)-5
 في البنود أعاله . أو بعض منها حسبما تقتضيه السياسات العامة .

 
 

 
 : مطلوبات التخرج -6
ي يجعب علعى الطالعب هي عبعارة ععن  مجمعوع السعاعات المعتمعدة التع  6-1

 إكمالها بنجاح حتى تخرجه بمرتبة الشرف في كلية التربية .

لكععي يتخععرج الطالععب ببكععالوريوس الشععرف مععن الكليععة عليععه ان يكمععل   6-2
 ساعة معتمدة . 170بنجاح 

تعععوزع السعععاعات المعتمعععدة المطلوبعععة لنيعععل درجعععة البكعععالوريوس بمرتبعععة   6-3
 -الشرف على الوجه اآلتي :

 

 وبالمطلــ

الساعات 
المعتمدة للمساق 

 األدبي

الساعات 
المعتمدة 
للمساق 
 العلمي

الساعات 
المعتمدة 
لبكالوريوس 
 األساس

 : : مطلوبات الجامعة 6-3-1

 6 6 6 الثقافة اإلسالمية   

 6 6 6 اللغة العربية   

 3 3 3 دراسات  سودانية  

 6 6 6 اللغة اإلنجليزية   

 4 4 4 الحاسب    



 

 

 25 25 25 عالمجمو 

 : مطلوبات الكلية :6-3-2

 18 20 20 تطوير مناهج وطرق التدريس

 8 8 8 فلسفة التربية

 8 7 7 علم النفس التربوي

 8 7 7 التقنيات التعليمية

 10 6 6 التربية الفنية

 2 2 2 تعليم الكبار
 54 50 50 لمجموعا

 : مطلوبات التخصص 6-3-3

 28/ ف 63ر 95 95 

 170 170 170 المجموع

نجعععاح الطالعععب فعععي التعععدريب العملعععي )التربيعععة العمليعععة(على التعععدريس   6-4
 شرط أساسي للتخريج.

 (10)للتخعععرج بدرجعععة بكعععالوريوس الشعععرف ال بعععد أن يقضعععي الطالعععب   6-5
 (14)فصعععول دراسعععية رئيسعععية علعععى األقعععل بالكليعععة وآال تزيعععد معععدة بقائعععه ععععن 

 فصال  دراسيا  رئيسيا  .

 

 : األكاديمي التقويم – 7
 تتبع الكلية نظام التقويم المستمر وفق ما تحدده الالئحة .  7-1
 كل مقرر مستقل بذاته ويقوم وفقا لذلك .   7-2



 

 

يععتم تقععويم نتععائج االمتحانععات واألعمععال الفصععلية للطععالب علععى أسععاس   7-3
 النقاط )الوزن ( والتي تتدرج كاآلتي :

 

 النقاط التقدير الدرجة الخام

100 -80               A 4 

79 - 70            B+ 3.5 

69 - 60               B 3 

59 - 50           C+ 2.5 

49- 45 C 2 

44 – 40 D 1.5 

35 – 39    1 F 1 
 صفر F  35اقل من 

 

يجععوز لمجلععس الكليععة معالجععة الععدرجات الخععام ومعيرتهععا وفقععا  للتوزيععع   7-4
لقسعععععم أن يوصعععععي للمجلعععععس باسعععععتثناء بععععععض االعتعععععدالى  ويجعععععوز لمجلعععععس ا

 الحاالت .
يتم منح بكالوريوس الشرف على أساس المعدل التراكمعي عنعد إكمعال   7-5

 الساعات المعتمدة المطلوبة وتحدد الدرجات كما يلي :
 

 الدرجة األولي  فأكثر 3.50

 الدرجة الثانية القسم األول  3.50الى أقل من  3.00

 الدرجة الثانية القسم الثاني 3.00الى أقل من  2.50



 

 

 الدرجة الثالثة  2.50الى أقل من  2.00
 
 
 

 : اإلرشاد األكاديمي – 8
يكععععون لكععععل طالععععب مرشععععد أكععععاديمي مععععن بععععين أعضععععاء هيئععععة       1 - 8

 التدريس ويقوم

 بالمهام اآلتية :     
مسعاعدة الطالعب علعى تنظعيم برنامجعه الدراسعي وفعق قععدرات         8-1-1

 األكاديمية.الطالب 
متابعععععة الطالععععب أثنععععاء مراحععععل التسععععجيل و الحععععذف واإلضععععافة     8-1-2

 واالنسحاب من احد المقررات الدراسية.

متابعععععععة سععععععجل الطالععععععب األكععععععاديمي حتععععععى مرحلععععععة اإليفععععععاء         8-1-3
 بمطلوبات التخرج .

مساعدة الطالب في تخطي المراقبة العلمية )حالعة اإلنعذارات(        8-1-4
 وجدت .أن 

تقديم المشورة للجهات المختصة فيما يتعلق بالشئون الخاصة       8-1-5
 بالطالب 

 : األعمال الفصلية - 9
يجوز تكليف الطالب بعأداء بععض األعمعال الفصعلية والتعي تععد جعزءا    9-1

% مععن العدرجات النهائيععة لكععل  50-30معن تقععويم المقعرر ويرصععد لهععا نسعبة 
 من اآلتي حسب طبيعة المقرر:مقرر وتشمل كال أو جزءا  
 )أ( امتحان نصف فترة 

 )ب( أبحاث متعلقة بمحتوى المقرر .



 

 

 )ج(  تقديم موضوعات ذات صلة بمحتوى المقرر 
نجعععاز المتطلبعععات المختلفعععة فعععي  )د( مشعععاركة الطالعععب داخعععل المحاضعععرات وا 

 مواعيدها .
 )هع( تمارين وتطبيقات معملية ... الخ .

لمحاضرة أو المعمل ال يعفيه عن أداء ما طلب غياب الطالب عن ا   9-2
 من الطالب الحاضرين من واجبات .

 : التســجيل -10
 التسجيل مسئولية الطالب .  10-1
علععى الطالععب أن يكمععل إجععراءات التسععجيل بشخصععه وفععي األوقععات   10-2

 واألماكن التي تحددها الكلية .

ب فيما يتعلق بالتسجيل يقوم المرشد األكاديمي بإرشاد وتوجيه الطال  10-3
. 

يجععوز للطالععب الععذي فاتععه التسععجيل ألسععباب يقبلهععا مجلععس الكليععة أن  10-4
يسعععجل تسعععجيال  متعععأخرا  خعععالل فتعععرة الحعععذف واإلضعععافة وقعععد يطلعععب منعععه دفعععع 

 غرامه مالية تحددها الكلية
 :  العبء الدراســـي – 11
ي كععععل سععععاعة معتمععععدة فعععع (12)الحععععد األدنععععى للعععععبء الدراسععععي       11-1

سععاعة معتمععدة ، ويمكععن التجععاوز  (18)فصععل دراسععي رئيسععي والحععد األعلععى 
 عن ذلك بعد توصية القسم أو األقسام المعنية وموافقة مجلس الكلية .

ساعات  (8)الحد األدنى للعبء الدراسي في الفصل اإلضافي       11-2
 ساعات معتمدة . (10)والحد األعلى 

الطالعععب علععععى المشعععرف األكععععاديمي  عنعععد معععلء بطاقععععة تسعععجيل      11-3
 -التأكد من النقاط التالية :



 

 

)أ(  أن الطالعععب قعععد درس ونجعععح فعععي المطلعععوب السعععابق للمقعععرر العععذي 
 يريد التسجيل فيه.

)ب( عععدم وجعععود تضععارب فعععي جععدول الدراسعععة فيمععا يتعلعععق بعععالمقررات 
 التي ينوي التسجيل لها. 

ررات التعي تسعجل )ج( التأكد معن صعحة كتابعة رمعز ورقعم وعنعوان المقع
 لها     الطالب  

)د( أن الطالعب قعد  اسعتوفى شعروط الحعد األدنعى للععبء الدراسعي ولعم 
 1 -11يتجاوز الحد األعلى إال في الحاالت االستثنائية الواردة فعي المعادة )

. ) 
يعتمعععد رئعععيس القسعععم  بطاقعععة التسعععجيل وذلعععك بععععد التأكعععد معععن        11-4

 صحة محتوياتها. 
م تسجيل التربية العملية عادة في بداية الفصل الدراسعي األول يت     11-5

للمستوى الخامس وال يجوز تسجيل أي مقرر آخعر معع مقعرر التربيعة العمليعة 
إال بعععإذن معععن المجلعععس ، وفعععق األسعععس والضعععوابط التعععي يحعععددها المجلعععس. 
ويجععب تسععجيل المقععررات اإلضععافية فععي نفععس كععروت تسععجيل مقععرر التربيعععة 

 العملية.

 –بنععاء علععى توصععية القسععم أو األقسععام المعنيععة  –يجععوز للمجلععس    11-6
 أن يؤجل فترة التدريب العملي ألي من الطالب .

 شروط التسجيل للتربية العملية   11-7

 أال يكون الطالب منذرا.  - أ

 أن يكون ناجحا في كل مقررات المناهج وطرق التدريس.  -ب

سعععاعة معتمعععدة كحعععد  100 أن يكعععون قعععد اسعععتوفى الدراسعععة والنجعععاح فعععي -ج
 أدنى.



 

 

 
 : الحذف واإلضافة واالنسحاب من دراسة مقرر -12
يسعععمح للطالعععب حعععذف مقعععرر أو أكثعععر أو إضعععافة مقعععرر أو أكثعععر   12-1

خعععالل األسعععبوعين األولعععين معععن الفصعععل الدراسعععي الرئيسعععي وبتوصعععية معععن  
 المرشد األكاديمي للطالب.

حتععى نهايععة األسععبوع يجععوز للطالععب االنسععحاب مععن دراسععة مقععرر   12-2
الرابع من الفصل الرئيسي بتوصية من رئعيس القسعم وموافقعة مجلعس الكليعة 

 )م(علعععى أن يبقعععى اسعععم المقعععرر فعععي سعععجل الطالعععب  ويشعععار إليعععه بحعععرف 
 منسحب .

يجب أال يقل العبء الدراسي بععد الحعذف واإلضعافة واالنسعحاب    12-3
ي الحععاالت االسععتثنائية عععن الحععد األدنععى وال يزيععد  عععن الحععد األعلععى إال فعع

 ( أعاله .1-11التي حددتها المادة )

 : االســتمرار في الدراســة -13
األصعععل فععععي االسعععتمرار فععععي الدراسعععة بالكليععععة هعععو احتفععععاظ الطالععععب    13-1

 . (2.00)بمعدل تراكمي ال يقل عن 
 (2و 00) ينععذر الطالععب إنععذارا أوال إذا تععدني معدلععه  التراكمععي عععن   13-2

 ت المراقبة  العلمية لفصل دراسي رئيسي واحد.ويوضع تح

(  2.00) إذا لععم يسععتطع الطالععب المنععذر رفععع معدلععه التراكمععي إلععى   13-3
 خالل الفصل الدراسي التالي فإنه ينذر إنذارا أخيرا .

يرفععع الطالععب مععن سععجالت الكليععة إذا لععم يسععتطيع رفععع معدلععه إلععى   13-4
 يإلنذار النهائفي الفصل التالي لحصوله على ا (2.00)

 -: االمتحان الخارجي -14
 ال يجوز مع هذا النظام الجلوس لالمتحان من الخارج .



 

 

 

 : التحويل إلى الكلية ) كلية التربية(  -15
 أن يستوفي الطالب شروط القبول في كلية التربية .  1 -15
أن يكون الطالب قد أكمل العام األول) المستوى( بنجاح فعي الكليعة   15-2
 ي يود التحويل منها.الت

 أن يكمل الطالب أي مطلوبات أخرى تحددها الكلية.   15-3

أن تجعععععرى مراجععععععة لسعععععجل الطالعععععب األكعععععاديمي بواسعععععطة المكتعععععب   15-4
األكاديمي للكلية لتحديد المقررات التي تعم اعتمادهعا للطالعب فعي الكليعة التعي 

 خرج. تحول منها وهذه المقررات المعتمدة تحسب  ضمن مطلوبات الت

أن يععتم التحويععل بتوصععية مععن مجلععس الكليتععين المعنيتععين وبموافقععة    15-5
 اللجنة التنفيذية للقبول والتسجيل.

المقعععررات التعععي درسعععها الطالعععب فعععي الكليعععة التعععي تحعععول منهعععا ولعععم    15-6
تعتمععد لععه كمطلوبععات تخععرج تبقععى فععي سععجله األكععاديمي دون أن تععدخل فععي 

 .حساب المعدل التراكمي للطالب

 ةفصععول دراسععية رئيسععي 4علععى الطالععب المحععول إلععى الكليععة دراسععة  7 -15
 كحد أدنى بالكلية. 

 :  الئحــة االمتحانات  -16
علععى الطالععب الجلععوس المتحععان نهععائي فععي كععل مقععرر تسععجل فيععه    16-1
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 الفصل الثاني
 

 المباني والمنشآت
 والملحقات 

 
لقد أورد الدكتور/ عمر محمد العماس في كتابه التوثيقي: معهد المعلمين 

ديثا  وافيا  عن ما يختص بهذا الفصل نورد فيه ما ح-ذلك الصرح -العالي
 يلي:

 :(Hردهات ال )
(، والـذي Hوهو المبنـى الـرئيس الـذي يميـز المعهـد وقـد صـمم فـي شـكل الحـرف ) 

يتكــون مــن القاعــات المختصــة، والمكاتــب الخاصــة بالش،ــعب المختلفــة، والمعامـــل 
امية الصعغيرة التعي تبلعغ هو تلك اللوحة الرخبملحقاتها، من غرف التحضير وغيرها(، 

علععى أحععد جععدران  القاعععات األسععمنتية،  اآلن، المثبتععة (ســم45×60)مسععاحتها حععوالي 
وهي تمثعل ذاكعرة لعن (، H)من الجهة الغربية، في داخل الهول، التي تتوسط مبنى ال 

تنسعععى، سعععواء كعععان ذلعععك بالنسعععبة للشعععأن التعليمعععي فعععي العععبالد، أو لعععدى المسعععؤلين ععععن 
التربويين بصفة عامعة، أو لعدى الطعالب العذين درسعوا فعي هعذا الصعرح،  التعليم، أولدى

   مايلي:أو لدى السياسيين وقتها، وقد ُنحت على اللوحة 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 معهد المعلمين العالي



 

 

 وضع الحجر األساسي معالي الرئيس الفريق
 إبراهيم عبود

 وزراءرئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس ال
 السيد زيادة أرباب

 وزير المعارف

 م1962نوفمبر 17الموافق 1383جمادي اآلخرة سنة  20في يوم      
       

إضعععافة إلعععى المسعععاحات التعععي تشعععغلها المنشعععآت الرئيسعععة التعععي ذكرناهعععا، توجعععد 
، وهععي المعهــد، القائمععة فععي الععركن الجنععوبي الغربععي مععن أرض داخليــة الطالبــات
أضعععف إلعععى ذلعععك،  (، H)ة، ال تتواكعععب معععع علعععو وارتفعععاع ال عبعععارة ععععن مبعععاني قديمععع
فععي الجانععب الشععمالي الشععرقي، وهععي أربععع داخليععات، بعععد تشععييد  داخليــات الطــالب

 .م 1968نضمام الداخلية الرابعة إليها في العام او 
تشتمل كل واحدة من العداخليات علعى طعابقين، تعم تقسعيم كعل طعابق إلعى غعرف 

قععععط. كثيععععرا  مايشععععبره الطععععالب مظهععععر داخليععععاتهم، لععععيال ، صععععغيرة، تتسععععع إلععععى سععععريرين ف
بععالبواخر الراسععية علععى السععواحل، بمععا تعكسععه األنععوار، ذات األلععوان المختلفععة، ومنظععر 
الداخلية بصفة عامة، وهي تطل من وسط فناء فسعيح، معن غيعر مبعاني، يخالعه الرائعي 

 بحرا تتالطم أمواجه . 
 ء الداخليات، إالر فيما تواجد ال عالمة للخضرة، وال للتشجير في فنا

مععععن نباتععععات السعععنمكة، والعشععععر، التعععي غطععععت مسععععاحات مععععن حولهعععا  عشعععوائيا ،
والتعي أصعبحت منطقعة عشعائر  -ناحيعة الشعمال  –( الخلفي السهلةواسعة من الفناء )

 .         المعهد نباتية، إستوجبت البحث العلمي، من بعض طالب
قاعـة الطعـام )السـفرة(،  المعهـد، رضمن المباني األخرى التي تحتويهعا أ

، يسعععهل وصعععول (H)وال نـــادي الطـــالبالتعععي تقعععع فعععي منطقعععة وسعععط معععا بعععين مبنعععى 
 (18.)العماس ص الطالب إليها من كل صوب

 املكتبة



 

 

المكتبة قوه ايجابيه في بناء المجتمع الحديث ، وقد لجأ إليها اإلنسان عندما  

م واكتساب الخبرات وتنمية المهارات وذلك اجتاح العالم إحساس بالرغبة الملحة للتعلي

باالستفادة التامة من كل فكر ضمته بطون الكتب أو صفحات الدوريات . لهذا لم يعد 

مستغربا أن تجد المكتبة في األقطار المتقدمة اهتماما يزيد كل يوم مما يجعلها دائما 

من تيسير وتنظيم تحتل مركز الصدارة في التوجيه والتثقيف العام وذلك بما تقوم به 

وعرض للمعرفة بواسطة الفنيين من أمناء المكتبات . وتتلخص أهداف المكتبة فيما 

 يلي :

لكي يتطور اإلنسان اجتماعياً وثقافياً ال بد له من مواصلة البحث بين السطور  /1

  أثناء وبعد نهاية المرحلة التعليمية التي تبدأ عادة باألدوات التقليدية كالمدرسة 

 

 

المدرس. وأنسب مكان الستمرار عملية البحث هو المكتبة حيث يجد الفرد و 

المجال واسعا ورحيبا لتنمية المهارات واكتساب الخبرات ، وهذا في حد ذاته  

تطوير للمعرفة مهما كان المستوي ونحن كأمة نامية يتخرج االآلف كل عام  

رة التي تحمل شهادة معرفة مراحلهم التعليمية هذا باإلضافة إلى األعداد الكبي من 

الكتابة والقراءة من فصول محو اآلمية وتعليم الكبار كل هؤالء ينزلون في  

الحياة وهم في حاجة ماسة لتوجيههم وتطوير معارفهم ، وأي مكان انسب  بحر 

 والتطوير غير مكتبة اعدت إعداد عصرياً ؟. للتوجيه 

ول ما تستلزم المواصلة بحثا أن عملية التطور في مجال المعرفة تستلزم أ /2

وذلك باالطالع المستمر على كل ما يكتب من آخر التطورات في مجاالت  وتنقيبا 

كل  –المعرفة. فالطبيب والمهندس ، والمعلم والعامل ، والمزارع والتاجر  

وغيرهم ال بد لهم من مواكبة المعرفة كل في مجال تخصصه حتى يكونوا  هؤالء 

جري حولهم من جديد في المعرفة ليطوروا أنفسهم وأي وقت علم تام بما ي على 

من ان يقضي الفرد ساعات مع كتاب أو مجلة في مكتبة جذابة ؟ وفي يقيني  أمتع 

المكتبة العصرية هي األداة الوحيدة التي يمكن أن تهىء لكل هؤالء الفرص  ان 

 النادرة والمعرفة الحديثة . 

فيه الضياع واالنحراف ولكن في رحاب  الفراغ القاتل مفسدة للشباب إذ /3

المكتبة العصرية يمكن أن نخلق األجواء وحاالت اللهو البريء حتى تنتشل طاقات 

الشباب من براثن المجون ومزالق الفساد فما دام الهدف األكبر هو االرتفاع  

بمستوي اإلنسان في مجاالت الحياة ، يمكن للمكتبة في هذا المجال ان تمد  

بماده مقروءة الو مسموعة أو مرئية تغذي فيه الهوايات الصالحة ،  اإلنسان 

 وتوسع فيه المدارك نحو غايات أسمي وأرفع . 

القراءات العامة التي يجدها المراهق في المكتبة تكسبه خبرات تساعده في  /4

دراساته العليا وتحبب له دنيا الكتاب مما يجعله في المستقبل باحثا . هذا  

ا كانت المكتبة جذابة ويمكن أن يحصل فيها على المعرفة بطريقة ميسره اذ بالطبع 

 أرشاد وتوجيه إدارة المكتبة . مع 



 

 

في المجال السياسي يمكن للمكتبة ان تقرب وجهات النظر في حيدة تامة كما  /5

يمكن للمكتبة أن تفتق أذهان المواطنين عن أشياء كثيرة خافيه عليهم وذلك  

 و ندوات وهكذا تساهم المكتبة في رعاية الوعي التام وتوجيهه . محاضرات أ بإقامة 

هذا ما كان عن أمر المكتبة العامة في المفهوم الحديث وسوف ال أتعرض    

للخدمات الفنية داخل المكتبة الن الحديث عنها يطول ويطول . أما عن المكتبة 

ود الفقري الى مؤسسة المدرسية،  فهي ال تقل أهمية عن المكتبة العامة اذ هي العم

تعليمية ، وإدارتها تساعد الطالب على تذليل ما يقابل من صعوبات في سبيل 

الحصول على المعرفة وتوجهه الوجهة السليمة التي من ورائها المنهج العام ، 

والمدرسة الحديثة هي التي تثير في الطالب الرغبات للمعرفة وفي اللحظات 

 من العلم ما يهضمه ولهذا تنتقل كل العملية من تعليم  السيكولوجية المناسبة تقدم له

 

 

إلى تعلم ومن تلقين إلى بحث وتنقيب ، وهذا مع األسف ما نفتقر إليه في مناهجنا 

وطريقة تطبيقها أما أهداف المكتبة المدرسية فهي العمل على إزالة الحواجز بين 

داف وقيم جمالية وذوقية العلوم المختلفة هذا باإلضافة إلى توجيه التربية نحو أه

واجتماعية لخلق جيل يفيض بشرا وحبورا بهدف خلق روح المحبة بين المواطنين 

 وترجمة هذا الحب إلى عمل دؤوب يستفيد منه المواطنون .

 ماهي الغايات واألهداف التي تحققها المكتبة في المحيط المدرسي؟

قروءة وهي أنواع ثالثة اإلجابة على هذا السؤال تتمركز في تجهيز المادة الم 

:-  

فالنوع األول هو الكتب التعليمية ، والنوع الثاني هو الكتب التي توسع مدارك الطالب 

كالمعلومات العامة أما النوع الثالث فهو الكتب الترفيهية وهذه للتسلية . وعادة يتم 

ة من طلب هذه الكتب بالتشاور مع هيئة التدريس وهذا بالطبع ال يعفي أمين المكتب

المسئولية الجسيمة الملقاة على عاتقه وهي أن يحاذر تغول بعض الدراسات على 

الدراسات األخرى ، وهنا مجال واسع للحديث عن واجبات أمين المكتبة ولكن يمكن 

أن نجعل القول بان مهمة أمين المكتبة تنحصر في تجهيز المعرفة بحيث يمكن أن 

وهذا يشمل إرشاد القراء وتدريبهم على يحصل القارئ عليها في اقصر وقت ممكن 

استعمال المكتبة التي يجب ان تكون مريحة بغرض تحبيب عادة القراءة إلى نفوس 

الطالب في شتي المراحل التعليمية حتى يشبوا باحثين . ولبلوغ هذه الغاية ال بد ان 

 يهىء أمين المكتبة جوا يرتبط مع الطالب بأشياء جمالية سارة كتزين المكتبة

واإلضاءة الصحية وتنظيم الكتب بطريقة ممتازة ، وهناك مجاالت أخري يمكن 

للمكتبة ان تلعب فيها دوراً بارزاً كالتوجيه االجتماعي وهو من أهم أهداف التعليم ، 

ومجمل القول في هذا الشأن يمكن للمكتبة ان تخلق من القارئ صديقا للكتاب يسهر 

ضعاف النفوس الى متاهات وظلمات يكون من به في أوقات فراغه التي ربما تقود 

 العسير الخروج منها .

 مكتبة معهد المعلمين العالي :



 

 

م مع افتتاح المعهد بمجموعة من 1963أنشئت مكتبة معهد المعلمين عام  

الكتب ال يزيد عددها من خمسمائة كتابا استلفت من مكتبات المدارس الثانوية ومكتبة 

البرلمان في ذلك الوقت والمكتبة منذ إنشائها وحتى اآلن أم درمان المركزية ومكتبة 

تحتل بناية مؤقتة غير صالحة الشيء الذي يحول دون أدائها لرسالتها على الوجه 

األكمل .  فالبناية عبارة عن قاعة واحدة كبيرة تضم في داخلها مجموعات الكتب 

عديه هذا باإلضافة والدوريات ومناضد القراءة والكراسي ومكتب أمين المكتبة ومسا

إلى االله الكاتبة ، أما أثاثات المكتبة فهي غير عصرية خاصة الرفوف المصنوعة 

 من الخشب الشيء الذي يعرضها للتلف السريع .

 الموظفون :

يديرها أمين مكتبة وثالثة مساعدين تخلى أحدهم عن العمل بها والتحق ليعمل  

 فق ومؤهالته بمكتبة المعهد .بمكتبة وزارة الخارجية لعدم وجود وظيفة تت

 

 

 نظام التصنيف والفهرسة :

 تتبع المكتبة نظام تصنيف )ديوي العشري ( وهو النظام المتبع في جميع  

 

 

 مكتبات العالم الحديثة .

 مواد المكتبة :

تحتوي المكتبة على مجموعات من الكتب يبلغ عددها خمسة عشرة ألف مجلد  /1

العربية وتسعة أالف مجلد باللغة االنجليزية هذا  منها ستة أالف مجلد باللغة 

 باإلضافة إلى مجموعة من الكتب الفرنسية . 

 يبلغ عدد الدوريات بالمكتبة ثالثين ويأتي معظمها عن طريق اإلهداء . /2

 

 ميزانية المكتبة :

بلغت ميزانية المعهد المخصصة للكتب هذا العام أربعة أالف من الجنيهات  

ة تشمل مخصصات الطلبة واألساتذة من الكتب الدراسية باإلضافة إلى وهذه الميزاني

 مراجع المكتبة .

 رواد المكتبة :

تقدم المكتبة خدماتها إلى كل العاملين بالمعهد من أساتذة وطلبة وموظفين  

وعمال كما تقدم بعض الخدمات لخريجي المعهد الذين يعملون بالعاصمة المثلثة 

 ة الفرع وطلبة المعهد الفني قسم التربية .كذلك طلبة جامعة القاهر

 ساعات العمل :

بعد الظهر ومن  1صباحاً إلى الساعة  7،30تفتح المكتبة يوميا من الساعة  

 مساء ما عدا الجمعة والعطالت الرسمية . 9،30مساء إلى الساعة  5،30الساعة 

 نظام اإلعارة :



 

 

ابين لمدة أسبوع قابلة للتجديد لوائح المكتبة تسمح بتسليف العاملين بالمعهد كت 

 مرة واحدة أما القراء من غير المنتسبين للمعهد فال يسمح لهم باالستالف .

 اإلحصائيات :

يقدر عدد العاملين بالمعهد بستمائة وهم المحاضرون والموظفون والطلبة  

 % ويرتفع هذا العدد30والعمال ونسبة من يترددون على المكتبة في الفترة النهارية 

 الى الضعف في االمسيات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 روضة أمحد بشري العبادي

  

  :تقرير عام 

 

 أوالً : التأسيس :
م بمساهمة من كلية المعلمات أمدرمان في 1964تأسست الروضة في أكتوبر  

 ذلك الوقت . بدأ العمل داخل الروضة بفصل واحد مستوي أول 

 

 

. 

 لداخليات . مبانيها تتكون من فصل ومكتب وصالة بمباني ا

م توسعت 1972كان الهدف من إنشائها رعاية أبناء العاملين بكلية المعلمات . عام 

الروضة وأصبحت تضم عدداً من أطفال األحياء المجاورة وتزايدت أعداد األطفال 

وتحولت الروضة مركزاً لتدريب الدارسات بكورسات رياض األطفال كما تساهم 

ألحفاد الجامعية قسم علم النفس ورياض األطفال الروضة في تدريب دارسات كلية ا

 باإلضافة إلى الدارسات بكلية المعلمات .

توسعت الروضة بمرور األعوام وزادت عددية األطفال بصورة ملحوظة  

 نسبة لسمعتها الطيبة بين كل من تعامل معها وتطور العمل بها .

 ثانياً : تاريخ الضم للجامعة :

م بموجب القرار الجمهوري بضم 1/7/1994ي تم ضم الروضة للجامعة ف 

 المعاهد وكليات المعلمات إلى الجامعات في والياتها .



 

 

وانضمت الروضة مع المؤسسات التعليمية التابعة إلى كلية المعلمات سابقاً  

وأصبحت الروضة معمالً لتدريب الدارسات بكلية التربية   1/7م في 1995في عام 

مجال رياض األطفال وتربية الطفل وتأهيله للدخول  مما جعلها مثاالً يحتذي في

 بمدارس األساس .

 ثالثاً : العامالت بالروضة :

تطورت الروضة حالياً إلى خمس فصول لمختلف المستويات الدراسية  

طفالً . ويتكون العاملون بالروضة  185لألطفال . وبلغ تعداد األطفال داخل الروضة 

 إلى ثمان معلمات يقمن بالتدريس واإلشراف العام . من المديرة والوكيلة باإلضافة

يتم صرف المرتبات للمعلمات من دخل الرسوم المقررة على أولياء أمور  

األطفال مما يحددها مجلس اآلباء عند التحاق الطفل بالروضة في كل عام أما 

 وظائف المدير والوكيل والعمال فهي وظائف حكومية يتم الصرف لهم من ميزانية

 

 

 

 الجامعة . 

 رابعاً : المنهج الدراسي :

يسير المنهج الدراسي في الروضة وفق مناهج التعليم قبل المدرسي الذي  

 أعدته وزارة التربية والتعليم العام .

يتم األشراف والتوجيه على سير المنهج ومتابعته من قبل المشرفين  

 ن جنوب .والموجهين في إدارة التعليم قبل المدرسي بمحلية أم درما

يسير العمل بالمنهج وفق خطة موضوعة منذ بداية العام الدراسي لتغطية  

 المنهج لكل مستوي دراسي حتى نهاية العام .

 خامساً : مجالس اآلباء وصديقات الروضة :

 م ويتجدد األعضاء فيه كل عام .1990تم تكوين صديقات الروضة منذ عام  

آلباء موحد يشرف على كل المؤسسات تتبع الروضة منذ إنشائها إلى مجلس ا 

التعليمية التي ضمت إلى كلية التربية جامعة الخرطوم وليس لها مجلس أمناء خاص 

/يوليو 21خالفاً لما جاء بالالئحة التعليم قبل المدرسي الصادرة في يوم  –بها 

 م من قبل السيد وزير التربية بوالية الخرطوم .1997

 داء .سادساً : مقترحات لتحسين األ

العمل على توسيع مساحة الروضة من الناحية الغربية في المباني التابعة  /1

 التربية حالياً وتحتلها وكالة النشاط الطالبي كداخليات لطالبات الجامعات . لكلية 

زيادة عددية الفصول الدراسية حالياً ببناء فصل دراسي جديد ليستوعب  /2

الشرقية والصالة الغربية وقد اعدت   الذين يدرسون اآلن بالصالة األطفال 

 في األركان التعليمية الخاصة بالمنهج . أصال للعمل 

زيادة عددية المراجيح والمزلقانات وتجديد وتحديث المراجيح الموجودة اآلن  /3

حتى تواكب التطور في هذا المجال حيث إن المراجيح القائمة اآلن تمارس  



 

 

وحتى اآلن دون أي تغيير أو تجديد مما جعلها  األلعاب منذ إنشاء الروضة عليها 

 متهالكة وغير صالحة للعمل وتشكل خطورة على سالمة األطفال . 

إدخال األلعاب االلكترونية كم كمبيوتر وأتاري وتطوير الوسائل التعليمية  /4

 لتوصيل المنهج . 

المطالبة بتخصيص عربة حافلة للروضة لترحيل األطفال أسوة برياض  /5

الخاصة والتابعة للمؤسسات الحكومية والبنوك وقد تمت مخاطبة السيد  طفال األ

 جامعة الخرطوم السابق بهذا الخصوص وقد وعد خيراً . مدير 

تكوين مجلس أمناء خاص بالروضة منفصالً عن مجلس اآلباء القائم حالياً  /6

ليتمكن مجلس األمناء من مباشرة مهامه داخل الروضة ويستطيع الصرف  

احتياجات الروضة من ميزانية الرسوم المقررة والتبرعات الخاصة دون أن  على 

تتأثر الروضة بمشاكل الصرف والميزانية مع المؤسسات التعليمية األخرى  

 التابعة إلى كلية التربية . 

   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 
 
 

 اقسام الكلية
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 أقســـام الكليـــة : -

-  
 حاليا  األقسام اآلتية :تضم الكلية  
 األقسام التربوية : -أوال :

 قسم تطوير المناهج وطرق التدريس -1
 قسم فلسفة التربية وتاريخها -2

 قسم تقنيات التعليم  -3

 قسم علم النفس التربوي والتربية الخاصة -4

 قسم تعليم الكبار -5

 قسم التربية الفنية -6

 األقســام العلمية : -ثانيا :
 قسم األحياء -2

  قسم الكيمياء -3
 قسم الرياضيات -4

 قسم الفيزياء -5

 قسم العلوم األسرية -6

 األقسام األدبية : -ثالثا : 
 قسم اللغة العربية -2
 قسم اللغة اإلنجليزية  -3

 قسم اللغة الفرنسية -4



 

 

 قسم الجغرافيا -5

 قسم التاريخ -6
 قسم التربية الرياضية -رابعا  :

توراه تقدم الكلية برامج في الدراسات العليا في الدبلوم والماجستير والدك
 في التخصصات المختلفة . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 قسم المناهج وطرق التدريس  



 

 

 

 أهــداف القسم : 
 يسعى القسم إلى تحقيق األهداف اآلتية  
   تعريف الطالعب بعالمفهوم القعديم والحعديث للمعنهج التربعوي بعناصعره

طعععععععرق ووسعععععععائل التعععععععدريس  –ى المحتعععععععو  –األربععععععععة :) األهعععععععداف 
والتقويم( باإلضافة إلعي العوامعل المعؤثرة فعي بنائعه وكيفيعة تخطيطعه 

 وتطويره. 

  تعريعععف الطالعععب بطعععرق ووسعععائل التعععدريس باإلضعععافة إلعععى تطعععوير
 قدرته على تطبيقها في المواقف العملية 

  اإلسععهام فععي تععدريب الطالععب/ المعلععم علععى تطبيععق خبراتععه النظريععة
 ملية من خالل برنامج التربية العملية .في المواقف الع

 المقررات الدراسية : 

 اسم المقرر رمز المقرر الرقم
عدد 
 الساعات

 م.س

 - 2 اساسيات المناهج 3012مط 1
 3012مط  2 طرق التدريس العامة 3022مط 2

3 
طععععععععععععععععرق التععععععععععععععععدريس  4012مط

 2 الخاصة 
 3022مط

 3012مط 2 االدارة المدرسية  4022مط 4
 - 10 التربية العملية  50110مط 5
 - 2 تنظيمات المناهج 5022مط 6
  ساعة 20 اجمالى الساعات  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 م التقنيات والتعليمــقس
 

 مقدمععة :
مجال تكنولوجيا التعليم من المجاالت التربوية المتجددة والتي أولتها -

اما بالغا. وذلك لما لها الجامعات ومعاهد التعليم العالي ودور التدريب اهتم
التعليمية نوعا وكما، كما أن  ةمن المقدرة على تحسين مخرجات العملي

تكنولوجيا التعليم تعتبر نظرية لحل جميع المشكالت التربوية التي تواجه 
المتعلم . وعادة ما تقترح حلول هذه المشكالت في صورة ما يسمى 

مة التعليم أو مسخرة لنفس بالمصادر التعليمية التي قد تكون مصممة لخد
الغرض وهي تشتمل على ) الرسالة ، األشخاص ، المواد ، المعدات 

 واألجهزة، النشاطات ، زمان ومكان الحدث(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 قسم تكنولوجيا التعليم
 

وقسعم تكنولوجيعا التعلعيم بكليعة التربيععة يعتبعر معن أقعدم األقسعام التربويععة 
سعععمى فعععي السعععابق بقسعععم الوسعععائل السعععمعية بالجامععععات السعععودانية وقعععد كعععان ي

 م تم تعديل مسمى القسم لتقنيات التعليم . 1990والبصرية وبعد العام 

وفعي ضعوء خطعة كليعة التربيعة لإلصعالح األكعاديمي لبرامجهعا الدراسعية 
قام القسم بإجراء بعض التعديالت والتي ركز فيها  اإلصالح والتطوير على 

 -تي ظهرت في اآلتي :الجوانب النوعية والكمية وال
 .مفردات المقررات وخاصة المرتبط بثورة المعلومات 

 . عدد الساعات المطلوب دراستها 

 أهداف القسم 

 إستراتيجيات وطرق تدريس المقررات 

  .طرق التقويم 
 : أهـداف القسم

 -يسعى قسم تقنيات التعليم لتحقيق األهداف التالية : 
ي توظيعععف التقنيعععات الحديثعععة العمعععل علعععى نشعععر الثقافعععة  التقنيعععة وتبنععع .1

ألغعععععععراض التعلعععععععيم والتعععععععدريب تمشعععععععيا معععععععع الثعععععععورة التقنيعععععععة الحديثعععععععة 
(Information Technology). 

تدريب المتعلم/ الطالب على العديد من  أسعاليب إنتعاج ، اسعتخدام  ،  .2
 ةبرمجة وتقويم المواد والمصادر التعليمية بصورة عامة ومصادر البيئ

 المحلية بصورة خاصة  . 

 مساعدة المتعلم على  الربط بين العلوم والتقنية  .3



 

 

تزويعععععد الطعععععالب بالمععععععارف والمهعععععارات الخاصعععععة باسعععععتخدام الوسعععععائل  .4
 وتقنيات التعليم  استخداما فعاال يساعد في تحسين مخرجات التعليم.

تزويعععد المعععتعلم/ المتعععدرب بالمهعععارات   الفنيعععة األساسعععية التعععي تسعععاعده  .5
نت  .لتعليميةا اج الموادعلى   إعداد   و برمجة وا 

العمل على تحقيق أهداف كلية التربية والتي بدورها تساهم في تحقيق  .6
 أهداف جامعة الخرطوم سعيا لتحقيق أهداف التربية السودانية.

 جدول المقررات :
 الرقم الرمز اسم المقرر م.س س.م

 1 3053تن  المدخل إلى التقنيات التعليمية - 3

تن  2
3053 

 2 3062تن  تربيةالحاسب في ال

تن  2
3053 

 3 4072تن  التقنيات التعليمية المتقدمة 

 الساعات المعتمدة . س. م . =
 م . س  = متطلب سابق

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 قسم علم النفس التربوي والتربية الخاصة
 مقدمة:

سععععيا  وتمشعععيا  معععع األوضعععاع العلميعععة الجديعععدة والتوسعععع المطلعععوب فعععي 
ياسععة التعلععيم فععي اآلونععة األخيععرة. ولتفعيععل رسععالة جامعععة الخرطععوم بصععورة س

عامة و أهداف كلية التربية بصورة خاصة فقد قام رئيس وأعضعاء قسعم علعم 
الععنفس التربععوى بدراسععة شععاملة للمقععررات السععابقة مسععتهدفا  إصععالحا  أكاديميععا  
ة يتضععععمن تغييععععر أسععععماء بعععععض المقععععررات لتكععععون أشععععمل وحععععذف أو إضععععاف

مقررات أخري لضرورة اثراء المعنهج بمقعررات نعتقعد بعأن الحوجعة إليهعا ماسعة 
لطالععععب جععععامعي متخصععععص فععععي مجععععال علععععم الععععنفس التربععععوي كمععععا تضععععمن 
اإلصععالح تغييععر فععي رقععم المقععررات و السععاعات المعتمععدة حتععى يكععون أنسععب 

 للمستوى الدراسي وتقبله وتفهمه له.
 :أهداف القسم

ي بعععأن يعمعععل قسعععم علعععم العععنفس التربعععوي علعععى اسعععتهدف اإلصعععالح األكعععاديم
 تحقيق األهداف آالتية:

/ تعريف وتزويد طالب كلية التربية بصفة عامة وطعالب قسعم علعم العنفس 1
التربعععوي بصعععفة خاصعععة بأساسعععيات ومجعععاالت وفعععروع ونظريعععات علعععم العععنفس 

 التربوي وربطها باحتياج المعلم لها أيا كان موقعه.
علعععم العععنفس  النظريعععة والعمليعععة لكافعععة مجعععاالت/ تعريعععف الطالعععب بالمبعععادئ 2

 التربوي.



 

 

المختلفععة و ربععط علععم  / إبععراز المفععاهيم اإلسععالمية فععي مجععاالت علععم الععنفس3
العععنفس التربعععوي بالتوجعععه اإلسعععالمي ممعععثال  فعععي المبعععادئ اإلسعععالمية والتفسعععير 

 اإلسالمي للسلوك ومدى ما قدمه علماء المسلمين في هذا المجال.
ات الطالعععب فعععي البحعععث ععععن القضعععايا والمشعععكالت التعليميعععة / تنميعععة مهعععار 4

 والتربوية في إطارها النفسي.
/ تنمية مهارات الطالب في تقعديم خعدمات التوجيعه واإلرشعاد النفسعي لفئعات 5

 .و خاصة في المجال التربوي المجتمع المختلفة
/ إععععداد طالعععب مؤهعععل فعععي التوجيعععه واإلرشعععاد النفسعععي قعععادر علعععى توظيعععف 6

ة والتعععي تعتبعععر معععن أكثعععر المجعععاالت فعععي العمليعععة التعليميعععة والتربويععع دراسعععته
واألسعرية  ةالحيوية التي يحتاج إليها المجتمع في كعل مرافقعه التربويعة والمهنيع

 والدينية.
 / تدريب الطالب على استخدام المقاييس واالختبارات النفسية و التربوية.7
صععة فععي مجععال علععم الععنفس /تنميععة قععدرات الطالععب فععي اللغععة اإلنجليزيععة خا8

التربعععوى ممعععا يتعععيح الفرصعععة للطعععالب باإللمعععام بقعععراءات علعععم العععنفس العالميعععة 
وبالتالي تشجيع الطالب على اإللمعام بكعل معا هعو مسعتحدث فعي علعم العنفس 

 التربوي.
 الفصل الدراسي األول :

 س . م اسم المقرر رمز المقرر
 3  المدخل الى علم النفس  1013عن
 1 لوجية المهارات التعليمية )مطلوب( سيكو  1031عن
 3 مدارس علم النفس 1053عن 
 3 مقدمة فى التربية الخاصة 1073عن
 



 

 

 :  الفصل الدراسي الثاني
 س . م اسم المقرر رمز المقرر

 3 (1علم النفس االجتماعي ) 1023عن 
 3 علم نفس الشخصية 104 3عن
 3 لوجييزيو علم النفس الف 1063عن 
 3 قدمة في اإلحصاءم 1083عن 
 

 الفصل الثالث:
 س . م اسم المقرر رمز المقرر

 3 والتربوي مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي 2013عن 
 3 علم النفس واإلسالم 2033عن 
 

 : رابعالفصل الدراسي ال
 س . م اسم المقرر رمز المقرر

القيععععععععاس النفسععععععععي ) تطبيقععععععععات علععععععععى مقععععععععاييس  2023عن 
 الشخصية (

3 

 3 (2علم النفس االجتماعي ) 2043عن
 3 علم النفس البيولوجى  2063عن
 
 
 -: خامسصل الدراسي الفال

 س . م اسم المقرر رمز المقرر
 2 ) مطلوب ( علم نفس النمو 3012عن



 

 

 3 االضطرابات السلوكية 3033عن 
 3 والتربية اإلحصاء في علم النفس 3053عن 
 3 اد النفسيطرق و أساليب التوجيه واإلرش 3073عن
 

 -: سادسالفصل الدراسي ال
 س . م اسم المقرر رمز المقرر

 2 التعلم )مطلوب( ةسيكولوجي 3022عن
 3 مجاالت التوجيه واإلرشاد النفسي 3043عن 
 3 (1) الذكاء والقدرات العقلية 3063عن 
 3 التربوي طرق ومناهج البحث في علم النفس 3083عن 
 

 -:سابعالفصل الدراسي ال
 س . م اسم المقرر رمز المقرر

 3 (1قراءات فى علم النفس ) 4013عن
 3 علم نفس الشواذ 4033عن 
 3 األسس النفسية لرياض األطفال 4053عن 
 3 االتصال  ةسيكولوجي 4073عن 
 
 
 
 
 



 

 

 -الثامن:الفصل الدراسي 
 س . م اسم المقرر رمز المقرر

 2 القياس والتقويم التربوي )مطلوب( 4022عن
 3 أسس  علم النفس العالجي 4043عن 
 3 اللغة  ةسيكولوجي 4063عن 
 3 (2الذكاء والقدرات العقلية ) 4083عن 
 3 علم النفس المعرفي 4103عن
 

 -:تاسعالفصل الدراسي ال

 س . م اسم المقرر رمز المقرر

 10 ةعمليالتربية ال 50110 مط
 

 -:عاشرالفصل الدراسي ال
رمز 
 المقرر

 س . م راسم المقر 

 3    (2قراءات فى علم النفس ) 5023عن
 4 بحث التخرج   5044عن
 3 موضوعات فى علم النفس )سمنارات( 5063عن
طعععرق تصعععميم بعععرامج فعععى مجعععاالت التوجيعععة واإلرشعععاد  5083عن

 3 النفسي

 



 

 

مقعععررات يطرحهعععا القسعععم كمطلعععوب كليعععة لكافعععة طعععالب كليعععة  4هنالعععك ععععدد 
سععاعات وقععد تععم توزيعهععا  7وهععي عبععارة عععن  تخصصععاتهم،التربيععة بععاختالف 

فصععول دراسععية حتععى يتسععنى للطالععب تغطيععة جميععع هععذه المطلوبععات  3علععى 
  الثامنبنهاية الفصل الدراسي 

سعععععاعات يطرحهعععععا القسعععععم كمقعععععررات  (6)* كمعععععا ان هنالعععععك مقعععععررين بواقعععععع 
 -اختيارية هى :

 الصحة النفسية 3093* عن
 علم نفس الفروق الفردية 4093* عن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 قسم أصول التربية

 

 ةمقدمـــــ

يرجع تاريخ قيام القسم وتحت اسم "فلسفة التربية وتاريخها" الى      
م وهو العام الذي ضم فيه معهد المعلمين العالي الى جامعة 1974عام 

ربية الخرطوم. ومنذ ذلك التاريخ ظل القسم يقدم مقررات في فلسفة وتاريخ الت
 على المستوى الثاني والثالث والرابع.

إن من أهم األهداف التي كان ومازال القسم يسعى لتحقيقها تزويد الطالب  
بالمعرفة والمهارات الكافية للوصول الى فهم كامل ومتكامل لكافة القضايا 
التربوية عبر العصور قديمها ووسيطها وحديثها والوقوف على أهم العوامل 

لطاردة التي ساعدت أو عاقت مسيرة التربية بغرض التحسين في المساعدة وا
 األداء التربوي.

وقد رأينا استبدال اسم القسم من "فلسفة التربية وتاريخها" الى قسم " أصول 
التربية" اذ اتضح أن الهدف هو دراسة األصول التربوية اكثر من االهتمام 

ركيز على األصول التي قامت بالنواحي التاريخية أو الفلسفية المجردة بل الت
 عليها التربية في مختلف العصور

 -اهداف القسم:
 تبيان الغاية من وجود االنسان فى الكون حسب تقرير الدين والفلسفة  -1
 تبيان الطريق القويم لبلوغ الكمال الروحى واالخالقى والنفسى-2
 تبيان المناهج الصحيحة لتحقيق الكمال االنسانى المنشود.-3
 



 

 

 مقررات الدراسية ال

االمتحان 
 النهائي

متطلبات خاصة لدراسة 
 المقرر

الساعات 
رمز ورقم  اسم المقرر المعتمدة

 الرقم المقرر

إجباري لطالب المستوى  ساعتان
 الثاني

أص  أصول التربية 2
2012 

1 

إجباري لطالب المستوى  ساعتان
أص  فلسفة التربية العامة 2 الثالث

3012 2 

لطالب المستوى إجباري  ساعتان
 الرابع

تاريخ وفلسفة التربية  2
 اإلسالمية

أص 
4012 

4 

إجباري لطالب المستوى  ساعتان
تاريخ التربية والتعليم في  2 الخامس

 السودان
أص 
5022 5 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم التربية الفنية



 

 

 -مقدمة : 
رأت ضععرورة أن فععي إطععار خطععة كليععة التربيععة لتحععديث برامجهععا الدراسععية 

 تكون التربية الفنية كيانا  مستقال  قائما  بذاته. 
 ويهدف قسم التربية الفنية إلى:

إعععداد معلععم يهععتم بععالفنون والقععيم الجماليععة ويرغععب طععالب المدرسععة  -1
 فيه.

 استثارة القدرات الفنية وتنمية إبداعات الموهوبين منهم. -2

 التذوق الفني واإلحساس بقيمة الجمال. -3

 بالفن واإلبداع بكل أنواعه.االهتمام  -4

 القدرة على التعامل مع التراث الشعبي ليواكب العصر. -5

 بث الروح الوطنية والتاريخية والقومية مع نبذ التعصب والعنف. -6

 إكتشاف المواهب وتوجيهها التوجيه السليم. -7

 -( ساعات نشاط موزعة حسب الجدول االتى :6يدرس الطالب )
 

 عدد الساعات اسم المقرر رمز ورقم المقرر
 2 نشاط 2012تف
 2 نشاط 3022تف
 2 نشاط 4012تف
 

وعلعى الطالعب ان يختعار احعد التخصصعات االتيعة ليدرسعها . وقعد تعم اعطعاء 
كل تخصص رمز مختلف لتسهيل مهمة القسم فى التوزيع العداخلى للطعالب 

:- 
 



 

 

 

 س. م م.س اسم المقرر الرمز الرقم
 2 - (1تربية فنية ) 2012تف  1
 2 - (2تربية فنية ) 3022تف  2
 2 - (3تربية فنية ) 4012تف  3
 2 - (1تربية ريفية ) 2032تف  4
 2 - (2تربية ريفية ) 3042تف  5
 2 - ( 3تربية ريفية ) 4032تف  6

تربيعععععععة موسعععععععيقية ومسعععععععرحية  2052تف  7
(1 ) 

- 2 

تربيعععععععة موسعععععععيقية ومسعععععععرحية  3062تف  8
(2 ) - 2 

سعععععععيقية ومسعععععععرحية تربيعععععععة مو  4052تف  9
(3 ) 

- 2 

 2 - (1تربية رياضية ) 2072تف 10
 2 - (2تربية رياضية ) 3082تف 11
 2 - (3تربية رياضية) 4072تف 12
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 قسم تعليم الكبار
 مقدمة: 

أنشئ قسم تعليم الكبار بكلية التربية في بداية السبعينيات من القرن 
لي في تعليم الكبار آنذاك إضافة الى إسهامته العشرين وكان يقدم دبلوم عا

العديدة في المجاالت األكاديميةواإلدارية بكلية التربية. وتنبع أهمية هذا 
القسم من مشاركته المستمرة في  بلورة مضامين ومفاهيم حركة تعليم الكبار 

 في السودان، أفريقيا والدول العربية وعلى المستوى الدولي.
الكبار ال تنفصل عن حركة الحياة والتقدم والتغير اذ أن حركة تعليم 

في المجتمع فهي حركة فاعلة ومتفاعلة وتؤثر في المجتمع وتتأثر به. ولما 
كان تقدم أي مجتمع رهين بما يحصل عليه أفراده من تعليم فإن االهتمام 
بتعليم الكبار وتوفير فرص االستفادة من برامجه لكل أفراد المجتمع يعتبر 

ساسيا  لكل فرد وشرط أساسي من شروط التقدم والتحضر وبقاء حقا  أ
المجتمعات واستمرارها والحفاظ على عافيتها االجتماعية ، االقتصادية ، 
الثقافية والروحية. كما أن تحديات الحضارة المعاصرة تتيح مجاالت واسعة 
لبرامج تعليم الكبار لما تتصف به هذه البرامج من مرونة وشمول وتنوع 

قابلية للتغيير والتبديل تبعا  لحاجيات المجتمع. واستهداءا  بهذه المنطلقات و 
فقد أوصى مجلس كلية التربية أن تكون مادة تعليم الكبار مطلب من 
مطلوبات الكلية في حدود ثالثه معتمدات بالكلية وثالثه ساعات معتمدة 

 بمرحلة االساس.
 األهداف:
 يهدف قسم تعليم الكبار الى اآلتي: 

تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لتعليم الكبار من حيث المضامين ،  -1
 المحتوى والدوره في التنمية االقتصادية ، االجتماعية ، الثقافية والروحية.



 

 

 تبصير الطالب بأهمية تعليم الكبار. -2
تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم إلعداد خطط وبرامج  -3

 ي البيئات المختلفة.تعليم الكبار ف
تأهيل القيادات واألطر المتخصصة القادرة على تفعيل حركة تعليم  -4

 الكبار في السودان.
توفير برامج تدريبية لتأهيل وتدريب األطر الوسيطة على مستوى  -5

 الدبلوم الوسيط لإلسهام في بلورة ودفع حركة تعليم الكبار في السودان.
 
 

 -جدول المقررات :

 

 -وصف المقررات:
 أسس ومبادئ فلسفة تعليم الكبار : – 4023تك 

يهدف هذا المقرر الى تعريف الدارس بأسس ومبعادئ ونظريعات تعلعيم 
داد بععرامج الكبععار. كمععا يعمععل علععى تدريبععه تععدريبا  عمليععا  علععى التخطععيط إلععع

 -’:تعليم الكبار ويناقش بالتفصيل المفردات اآلتي
  .تعليم الكبار في السودان 

  .تعليم الكبار في اإلسالم 

 .فلسفة وأهداف تعليم الكبار 

 رمز ورقم المقرر إسم المقرر سم. م .س
الر
 قم

 1 4023تك  أسس ومبادئ وفلسفة تعليم الكبار  3



 

 

 .)مفاهيم محو األمية )التقليدي ، الوظيفي والحضاري 

  طعععععرق وأسعععععاليب إععععععداد بعععععرامج تعلعععععيم الكبعععععار)التخطيط، التعععععدريب
 والمناهج(.

 هععات الحديثععة فععي  تعلععيم الكبععار )التعلععيم عععن بعععد ، التعلععيم االتجا
 المستمر، التعليم الالنظامي والتعليم للجميع(.

 .األسس النفسية لتعليم الكبار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم االحياء
 : مقدمة
ريس قسم األحياء أحد األقسام األكاديمية بكلية التربية ويقوم بتد 

 المقررات التخصصية في علوم الحياة لطالب القسم.
 يعمل قسم األحياء من أجل تحقيق األهداف التالية: 
تأمين حاجة البلد من المعلمين المؤهلين أكاديميا  وفنيا  في تدريس  -1

 علوم األحياء بالمرحلة الثانوية.
مساعدة الطالب على اكتساب المعلومات المناسبة بصورة وظيفية،  -2

تركيب الكائنات الحية والوظائف الحيوية وعالقة الكائنات الحية مثل 
 ببعضها البعض.



 

 

مساعدة الطالب على اكتساب المهارات المناسبة بصورة وظيفية،  -3
 مثل المهارات اليدوية والمهارات األكاديمية.

تنمية المهارات العقلية والبحثية عن طريق تلقي قدر مناسب من  -4
لتلقي دراسات عليا في مجال علوم المعرفة مما يؤهل الطالب 

 الحياة.

مساعدة الطالب على اكتساب االتجاهات العلمية والميول العلمية  -5
 المناسبة بصورة وظيفية.

تعميق المعاني اإليمانية والقيم الروحية في نفوس الطالب من خالل  -6
 تقدير قدرة الخالق سبحانه وتعالى في الخلق والتنظيم والتدبير

وات والحلقات العلمية لما فيه مصلحة الجامعة المساهمة بالند -7
والمجتمع والقيام بالرحالت العلمية للتعرف على البيئات المختلفة 

 وربط الدراسة النظرية بالدراسة العملية والتطبيقية

اجتمع مجلس قسم األحياء في اجتماعات عديدة لدراسة ومناقشة 
درجة الشرف بعد اإلصالح األكاديمي بالقسم وذلك تمشيا  مع مقترح 

لغاء نظام التخصص الفرعي واالستععاانة  إكمال خمس سنوات وا 
بالساعات المساعادة وتحديد عدد الساعات المعتمدة للقسم حسب الخطة 

 الموضوعة للكلية.
 

 
 المقررات المطروحة بعد اإلصالح األكاديمي:

 مقررات الساعات المساعدة: -1

رعي واعتمد نظام الساعات في المقترح الجديد تم إلغاء التخصص الف 
المساعدة. وفي هذا اإلطار ناقش مجلس القسم وفي حضور األساتذة 



 

 

أعضاء قسم الكيمياء والفيزياء مقررات الساعات المساعدة بالنسبة للنظام 
المقترح الجديد. وبعد المناقشة اتفق الجميع على اعتماد المقررات المساعدة 

التغييرات الالزمة في محتويات هذه التالية وعلى إجراء بعض التعديالت و 
 المقررات لكي تتناسب مع دراسة  طالب األحياء وهذه المقررات هي:

 رمز المقرر اسم المقرر

 1014كم  (1الكيمياء األساسية )
 1064فز  (1الفيزياء العامة )

 2032كم  الكيمياء الالعضوية
 2062كم  الكيمياء العضوية

 ساعة معتمدة ** 12ة = *** عدد الساعات  الكلي
 مقررات التخصص: -2

في إطار اإلصالح األكاديمي، ناقش القسم مسميات ومحتويات  
المقررات السابقة حيث اتضح للقسم المالحظات التالية وذلك من خالل 

 الممارسة الفعلية في تدريس هذه المقررات في السنوات الماضية.
 ة الثمانية.عدم التوازن في المقررات بين الفصول الدراسي -1
عدم توزيع هذه المقررات على الفصول الدراسية بطريقة متناسقة وتتابع  -2

 منطقي مما أدى الى عدم تكامل المعلومات في ذهن الطالب.

 عدم تحديث محتويات المقررات لتواكب المستجدات العلمية. -3

التكرار المخل في بعض المقررات علما  بأن بعض المقررات تركت  -4
 ة بالرغم من أنها تعتمد على الجانب العملي.بدون ساعات عملي



 

 

ولتحقيق اإلصالح المنشود،  يقترح القسم التغييرات التالية في عدد  
ومسميات وتوزيع ومحتويات المقررات وذلك حسب اإلصالح األكاديمي 

 المنشود مع مالحظة التالي:
تم عرض هذه المسميات الجديدة مع عدد من األساتذة بكلية العلوم  ( أ

 امعة.بالج
تحصل القسم على عدد من المقررات ومحتوياتها من بعض   ( ب

 الجامعات العربية من خالل الشبكة بالكلية.

ج( روجعت أيضا  محتويات هذه المقررات مع عدد من األساتذة األجالء 
 بالجامعة.

 مسميات مقررات التخصص الجديدة

 رمز المقرر اسم المقرر

 1013أح  (1أساسيات علم النبات )
 1033أح  (1أساسيات علم الحيوان )
 1023أح  (2أساسيات علم النبات )
 1043أح  (2أساسيات علم الحيوان )

 2013أح  تقسيم النبات
 2033أح  (1علم الوراثة )

 2053أح  (1فسيولوجيا النبات )
 2023أح  علم األنسجة الحيوانية

 2042أح  بيولوجية الخلية
 3013أح  (1تصنيف النبات )
 3033أح  (1علم الحشرات )



 

 

 3053أح  أساسيات علم البيئة
 3073أح  (1كيمياء حيوية )
 3063أح  إحصاء بيولوجي

 3023أح  (1فسيولوجيا الحيوان )
 3043أح  علم الكائنات الدقيقة

 3083أح  (2كيمياء حيوية ) 
 4013أح  (2فسيولوجيا الحيوان )
 4033أح  (2فسيولوجيا النبات )

 4052أح  (2الوراثة ) علم
 4072أح  التنوع اإلحيائي
 4023أح  علم الطفيليات

 4042أح  (2تصنيف النبات )
 4062أح  (3فسيولوجيا النبات )

 4082أح  نباتات طبية وعطرية
 4102أح  علم األجنة
 5013أح  بحث التخرج
 5023أح  درسات بيئية
 5043أح  أمراض النبات
 5063أح  (2علم الحشرات )

 ساعة معتمدة *** 83*** عدد الساعات  الكلية = 

 مقررات اختياريه:    
 رمز المقرر اسم المقرر



 

 

 4092أ ح  سلوك الحيوان
 5083أح  التشريح المقارن

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 قسم الكيمياء
 أوال:  المقدمة:

بتدريس  يعتبر قسم الكيمياء من األقسام العلمية  بكلية التربية ويقوم 
المقررات التخصصية في فروع  الكيمياء المختلفة)الكيمياء الغير عضوية ، 
الكيمياء التحليلية ، الكيمياء العضوية ، والكيمياء الفيزيائية الخ... مصحوبا 

 ذلك بالدراسة المعملية( .
 ثانيا : األهداف:

ثرا في /  التعريف بعلم الكيمياء كعلم تطبيقي وحيوي يلعب دورا كبيرا ومؤ 1
زراعية و   -تطوير  وتنمية المجتمعات في المجاالت المختلفة : صحية 

 صناعية و بيئية الخ..
/  تزويد الطالب باألسس النظرية والعملية في فروع علم الكيمياء المختلفة 2
 مما

 يؤهله للقيام بتدريس مقررات الكيمياء في المرحلة الثانوية .
بية لدي الطالب من  حيث االستخدام / تنمية وتطوير المهارات التجري3

 والتعامل
 مع المواد الكيميائية واألدوات المخبرية واألجهزة العلمية مما يعطيه القدرة

 علي االبتكار وتصميم التجارب واستخدام البدائل المحلية .



 

 

/  تزويد الطالب بأسس وقواعد البحث العلمي الحديث وتطوير مهارات 4
 التفكير

 يؤهله  للدراسات العليا في علم الكيمياء . العلمي لديه بما
 كيمياء والعلوم التطبيقية االخري ./ إبراز  العالقة بين علم ال5
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ثالثا : المقررات األختيارية
الر
 قم

ــــــــــــــــوب  اســـــم المقرر الرمـــــز المطل
 سابق

 الساعات المعتمدة
 مليع ظرين

 - 2 1014كم  الكيمياء غير العضوية 2032كم  1
 - 2 2073كم  الكيمياء التحليلية 3082كم  2
 - 2 4063كم  الكيمياء العضوية 4092كم  3

 
 رابعا :  توزيع المقررات
 الفصل الدراسي األول



 

 

 
الر
 قم

ــــــــــــــــوب  اســـــم المقرر الرمـــــز المطل
 سابق

 الساعات المعتمدة
 مليع ظرين

 1 3 - (1الكيمياء األساسية ) 1014كم  1

رض  2
1113 

 - 3 - حسبان

 

 الفصل الدراسي الثاني
 
الر
 قم

المطلوب  اســـــم المقرر الرمـــــز
 سابق

 الساعات المعتمدة
 عملي ظرين

 1 3 1014كم  (2الكيمياء األساسية ) 1024كم  1
 1 3 - الفيزياء األساسية 1034فز  2
 1 2 - اساسيات علم النبات  1023أح  3

 
 
 
 

 سي الثالثالفصل الدرا

الر
 قم

الساعات  المطلوب سابق اســـــم المقرر الرمـــــز
 المعتمدة

 عملي ظرين
 - 2  1113/رض1014كم (1الكيمياء الفيزيائية ) 2012كم  1



 

 

 - 2 1024كم  (1وية )ضالكيمياء الع 2052كم  2
 1 2 1024كم  (1الكيمياء التحليلية ) 2073كم  3
 1 - 1034فز  فيزياء عملية 2071فز  4

 
 الفصل الدراسي الرابع

الر
 قم

الساعات  المطلوب سابق اســـــم المقرر الرمـــــز
 المعتمدة

 عملي ظرين
 - 2  1034/فز1014كم (2الكيمياء الفيزيائية ) 2022كم  1

وية ضعالالكيمياء غير  2042كم  2
(1) 

 - 2 1014كم 

 1 2 2052كم  (2الكيمياء العضوية ) 2063كم  3
 - 2 - معادالت تفاضلية 2122رض 4

 

 الفصل الدراسي الخامس
الر
 قم

المطلوب  اســـــم المقرر الرمـــــز
 سابق

 الساعات المعتمدة
 عملي ظرين

1 
كم 
3013 

 2122رض (3الكيمياء الفيزيائية )
2 1 

كم  2
3032 

 - 2 2042كم  (2وية )ضعالالكيمياء غير 

3 
كم 
3052 

 2052كم  (3ة )الكيمياء العضوي
2 - 



 

 

كم  4
3073 

 - (2الكيمياء التحليلية )
2 1 

رض  5
3112 

 - ميكانيكا ومتجهات
2 - 

 
 

 الفصل الدراسي السادس
الر
 قم

المطلوب  اســـــم المقرر الرمـــــز
 سابق

 الساعات المعتمدة
 عملي ظرين

كم  1
3022 

 - 2 1034فز  (4) فيزيائيةالكيمياء ال

كم  2
3043 

 1 2 3022كم  (3مياء غير العضوية )الكي

كم  3
3063 

 1 2 2063كم  (4) عضويةالكيمياء ال

رض  4
3122 

 - جبر وهندسة تحليلية
2 - 

 
 الفصل الدراسي السابع

الر
 قم

المطلوب  اســـــم المقرر الرمـــــز
 سابق

 الساعات المعتمدة
 عملي ظرين

كم  1
4013 

 1 2 3122رض  (5الكيمياء الفيزيائية )



 

 

كم  2
4032 

 - 2 3043كم  (4الكيمياء غير العضوية )

كم  3
4052 

 - 2 2063كم  (5الكيمياء العضوية )

كم  4
4072 

 - 2 3073كم  (3الكيمياء التحليلية )

أح  5
4073 

 - كيمياء حيوية
3 - 

 
 الفصل الدراسي الثامن

الر
 قم

المطلوب  اســـــم المقرر الرمـــــز
 سابق

 دةالساعات المعتم
 عملي ظرين

 - 2 - (6الكيمياء الفيزيائية ) 4022كم  1
 - 2 - (5غير العضوية) الكيمياء 4042كم  2
 1 2 4052كم  (6الكيمياء العضوية ) 4063كم  3
 1 2 - (4الكيمياء التحليلية )   4083كم  4
 - 1 - مناهج البحث 4101كم  5
 - 1 - خاصةموضوعات  4121كم  6

  
 دراسي التاسعالفصل ال

الر
 قم

المطلوب  اســـــم المقرر الرمـــــز
 سابق

 الساعات المعتمدة
 عملي ظرين

مط  1  10 - التربية العملية



 

 

5010 
 الفصل الدراسي العاشر

الر
 قم

المطلوب  اســـــم المقرر الرمـــــز
 سابق

الساعات 
 المعتمدة

 عملي ظرين
 - 3 - (7متقدمة )الكيمياء الفيزيائية ال 5023كم  1

الكيميععاء غيععر العضععوية المتقدمععة  5043كم   2
(6) 

- 
3 - 

 - 3 - (7الكيمياء العضوية المتقدمة ) 5063كم  3
 - 3 - (5الكيمياء التحليلية المتقدمة ) 5082كم  4
 
 

 - بحث التخرج 5103كم 
3 - 

 
 مقررات لطالب العلوم غير الكيمياء خامسا :

الر
 قم

 الساعات المعتمدة المستوى ــــم المقرراسـ الرمـــــز
 عملي ظرين

 1 3 اولى احياء (1كيمياء اساسية) 1014كم 1
 1 2 اولى علوم اسرية (1كيمياء اساسية)  1013كم 2
 1 2 اولى علوم اسرية (2كيمياء اساسية) 1023كم 3
 1 3 ثانية فيزياء كيمياء اساسية  2084كم 4

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قسم  الفيزياء
 كون التخصصلم المقترحة مقررات الفيزياء والمقررات المساعدة

 لبكالوريوس مرتبة الشرف 
 أوال  :  األهداف

/  التعريف بعلم الفيزياء بوصفه علما حيويعا يلععب دورا مهمعا ومعوثرا علعى  1
ثارة االنتب   0لي الطبيعة لهذا العلم إ اهمجرى الحياة اليومية وا 

زويعععد الطالعععب  باألسعععاس  المعرفعععي  فعععي فعععروع علعععم الفيزيعععاء المختلفعععة /  ت2
مقععررات هععذه المععادة فععي المرحلععة  هلععه  للقيععام بتععدريس ؤ بمععا ي وعمليععانظريععا 

 الثانوية بالكفاءة المطلوبة 
/  تنميععة وتطععوير المهععارات التجريبيععة لععدى الطالععب مععن ناحيععة االسععتخدام 3

تبريععععة والقععععدرة علععععى تصععععميم التجععععارب  والتعامععععل مععععع األجهععععزة واألدوات المخ
 في البيئة المحلية .واستخدام  البدائل المتوفرة 



 

 

بشععععكل مسععععتمرة  هدفعععععو  / تنميععععة مقععععدرات الخلععععق واالبتكععععار  لععععدى الطالععععب4
 ومتزايد نحو البحث واالستقصاء 

/ تدريب الطالب علعى التعامعل معع التقنيعات الحديثعة وتطبيقاتهعا فعي دراسعة 5
 ا لمواكبة توجه العالم نحو التكنولوجيا .الفيزياء وتدريسه

 
 ثانيا: توزيع مقررات الفيزياء والمقررات المساعدة على الفصول الدراسية

 الفصل االول                                  

 الرقم رمزالمقرر اسم المقرر س.م س.ت م.س
 1  (1013)رض موضوعات في الجبر 3 4 
 2 (1033رض ) (1الحسبان  )  3 4 
 3 (1012فز) الميكانيكا 2 2 

 الفصل الثاني
 الرقم رمز المقرر اسم المقرر س.م س.ت م.س

 4  (1023)رض (2الحسبان  )  3 4 
 5 (1043)رض ر  المتجهاتجب 3 4 
 6 (1063رض ) هندسة تحليلية 3 4 
 7 (1022فز) الحرارة وخواص مادة 2 2 
 8 ( 1041فز) (1فيزياء عملية) 1 3 

 فصل الثالثال
 الرقم رمز المقرر اسم المقرر س.م س.ت م.س

 9 (2013رض )  (1)الجبر الخطى 3 4 
 10 (2053رض )  (1)معادالت تفاضلية 3 4 
 11 (2012فز ) االهتزازات والموجات  2 2 



 

 

 الفصل الرابع
 .س  س .م 

 ت
 الرقم المقرر ورقمز رم اسم المقرر م .س 

 12 (2023فز)  الكهربيةمقدمة للضوء و  3 3 ال يوجد
 13 (1024كم) ( 1كيمياء أساسية )  4 6 
 14 (2041فز) (2فيزياء عملية) 1 3 
 15 (3053) رض مقدمة االحصاء واالحتماالت 3 4  

 الفصل الخامس
 16 (3012فز) الكهربية والمغناطيسية  2 2 2023فز
 17 (3032فز  )  الديناميكا الحرارية 2 2 1022فز
 18 (3052فز  )  البصريات الطبيعية 2 2 2023فز

 19 (3071فز  )  (3) الفيزياء العملية 1 3 ما سبق
فز  
102 2 2 

 (3092فز  )  مكانيكا الموائع
20 

 الفصل السادس
 21 (3022فز  )  نسبيةالكية و يكالسالميكانيكا ال 2 2 1012فز
 22 ( 3042فز  )  مقدمة الفيزياء الذرية والكمية 2 2 3052فز
 23 (3062فز  )  الفيزياء اإلحصائية 2 2 3032فز
 24 (3082فز  )  الدوائر اإللكترونية 2 2 3012فز

 25 (3101فز  )  (4فيزياء عملية ) 1 4 ماسبق
 الفصل السابع

 26 (4012فز ) ( 1)  الكمميكانيكا  2 2 3042فز



 

 

 الفصل العاشر
 م.س س.ت س.م اسم المقرر الرمز الرقم 
فعععععععععععععععععععععععز 2 2 (2ميكانيكا الكم ) 5022فز 39

4012 
فعععععععععععععععععععععععز 2 2 (2فيزياء الجوامد ) 5042فز 40

 27 (4032فز ) فيزياء نووية وجسيمات أولية 2 2 3042فز
 28 (4052فز ) ةالفيزياء الرياضي 2 3 ماسبق
 29 (4071فز ) ( 5الفيزياء المعملية )  1 3 ماسبق

 30 (4092) فز اإللكترونيات الرقمية 2 2 3082فز
رض
رض )  تحليل المتجهات 3 4 1043

4033) 31 

 الفصل الثامن
 32 (4022فز ) ( 1فيزياء الجوامد )  2 2 4012فز 
 33 (4042) فز مغناطيسيةو هر النظرية الك 2 2 3082فز 

 34 (4062فز ) فيزياء الطاقة والبيئة 2 3 ما قبله
 35 (4082فز) المتقدمةحصائية الفيزياء اإل 2 3    3062فز

في  استخدامات الحاسوب 1 3 ما سبق
 الفيزياء

 36 (4101) فز

 37 (4122) فز (1)موضوعات خاصة 2 2 
 الفصل التاسع

التربية  50110مط    
 38 عملية ال



 

 

4022 
فعععععععععععععععععععععععز 2 2 فيزياء نووية متقدمة 5062فز 41

4032 
 ماسبق - 3 مشروع البحث 5083فز 42
زفععععععععععععععععععععععع 2 2 فيزياء الليزروتطبيقاته 5102فز 43

4012 
فعععععععععععععععععععععععز 2 2 الكهروديناميكا 5122فز 44

4042 
 - 2 2 (2موضوعات خاصة ) 5142فز 45

 
 -ثالتا : المقررات االختيارية :

س  س .م 
 ت0

س 
 م0

رمععععععععععععز ورقععععععععععععم  اسم المقرر
 المقرر

 الرقم

 1 3112فز  (3موضوعات خاصة ) 2 2 -
 2 4122فز  (4موضوعات خاصة ) 2 2 -
 3 5162فز  (5موضوعات خاصة ) 2 2 -

 
 رابعآ: مقررات مخصصة لطالب العلوم غير الفيزياء 

س  س .م 
 ت0

س 
 م0

رمععععععععععععز ورقععععععععععععم  اسم المقرر
 المقرر

 الرقم

 
6 4 

لطالب [ فيزياء أساسية
 ]+الكيمياءاألحياء

 (1064) فز
1 

لطالب العلوم [ فيزياء أساسية 3 4   2 (1083) فز



 

 

 ]األسرية

فز
1064 

 3 (2071) فز عملى فيزياء لطالب الكيمياء 1 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم الرياضيات
 المقررات و الهيكلية المقترحة لبكالوريوس الشرف

 -األهداف : -أوال  :
 -يهدف منهج الرياضيات بالقسم الى :      

إعطاء  الطالب تدريبا  عريضا  فيه ينال معرفة كافية لفروع  (1)
 الرياضيات .

 رياضية المتعددة .إدراك الطالب لبعض التطبيقات ال (2)

تعريف الطالب بقدر كافي من العلوم الرياضية . كيف تنمو  (3)
 وكيف تترابط ببعضها البعض .

 تمكين الطالب من إيصال األفكار للغير بدقه . (4)

 تعميق فهم للرياضيات المدرسية . (5)



 

 

 إلمام الطالب بكيفية تطور بعض فروع الرياضيات المدرسية . (6)

 للرياضيات. إرشاد الطالب للمفاهيم الموحدة (7)

تنمية حب الطالب للرياضيات واستخدام المنطق والدقه عند  (8)
 الطالب 

 تذوق الطالب للجوانب الجمالية للرياضيات . (9)

 تهيئة الطالب ليصبح معلما ناجحا اكاديميا ومهنيا واداريا (10)

 
 
 
 
 
 
 
 

 -ثانيا  : الحقول:

 -/ الجبر:1

 الرمز المقرر نظرية)ن( تمارين)ت( معتمدة)م( مطلوبات
 

3 2 2 
موضوعات في 

 الجبر
 1013رض

 1083رض نظرية المجموعات 2 2 3 
 1043رض جبر المتجهات  2 2 3 



 

 

 2013رض (1جبر خطي ) 2 2 3 
 3013رض (1جبر مجرد) 2 2 3 
 3083رض (2جبر خطي) 2 2 3 
 4033رض  (2جبر مجرد ) 2 2 3 
 4053رض  نظرية األعداد 2 2 3 
 5063رض نظرية البيان  2 2 3 

 -/ الهندسة:2

 الرمز المقرر نظرية)ن( تمارين)ت( معتمدة)م( مطلوبات
 1063رض  الهندسة التحليلية  2 2 3 
 3062رض  هندسة التحويالت  2 1 2 
 5083رض  هندسة الالقليدية  2 2 3 
 5103رض هندسة تفاضلية  2 2 3 

 -/ التحليل:3

 الرمز رالمقر  نظرية)ن( تمارين)ت( معتمدة)م( مطلوبات
 1033رض (1الحسبان ) 2 2 3 
 1023رض  (2الحسبان ) 2 2 3 
 3033رض  التحليل الحقيقي  2 2 3 
 

3 2 2 
التفاضل والتكامل 

 المتقدم 

 3073رض 

 4013رض  (1توبولجي ) 2 2 3 
 4023رض التحليل المركب  2 2 3 



 

 

 5123رض  ( 2توبولجي ) 2 2 3 
 5143رض  التحليل الدالي  2 2 3 

 
 -/ اإلحصاء :4

 الرمز المقرر نظرية)ن( تمارين)ت( معتمدة)م( مطلوبات
 

3 2 2 
مقدمة االحتماالت 

 واإلحصاء 
رض 
2033 

 
3 2 2 

رض  ( 2إحصاء)
4073 

 
3 2 2 

رض  بحوث عمليات 
5163 
 

 -/ التطبيقية :5

 الرمز المقرر نظرية)ن( تمارين)ت( معتمدة)م( مطلوبات
 

3 2 2 
ة معادالت تفاضلي

(1 ) 
رض 
2033 

 
3 2 2 

رض  ( 1الميكانيكا )
2043 

 
3 2 2 

رض  ( 2الميكانيكا )
4043 

رض  تحليل المتجهات  2 2 3 



 

 

4063 
 

3 2 2 
معادالت تفاضلية 

(2 ) 

رض 
5183 

 
رض  طرق رياضية  2 2 3

5203 
 

رض  ميكانيكا الموائع  2 2 3
5223 

 4083رض الرياضيات المتقطعة  2 2 3 
 
 
 
  -سوب :/ الحا6

 مطلوبات
معتمدة)م

) 
 تمارين)ت(

نظرية)ن
) 

 الرمز المقرر

 2023رض مقدمة الحاسب  2 2 3 
 3043رض لغات برمجة  2 2 3 
 

3 2 2 
مقدمة في التحليل 

 العددي 

 3023رض

 
 -/الفيزياء:7
 



 

 

 الرمز المقرر نظرية)ن( عملية)ع( معتمدة)م( مطلوبات
 (1012فز) ميكانيكا  2   
   

2 

زازات وا ااالهت
 لموجات 

 

 (2012فز)
 

   
3 

مقدمة في 
 الضوءوالكهربية

 (2023فز)

   

2 

   
 الكهربيةوالمفنطيسية

    
 

    
 (2032فز)

 
  -شرح رموز المقررات :

من اليسار إلى اليمين الرقم األول يرمز إلى المستوي والرقم الثاني  
إلى عدد ساعات  والرقم الثالث يرمز إلى رقم المقرر  والرقم الرابع يرمز

 المقرر . 
 (1-3) -ثالثا :

 -مقررات الرياضيات اإلجبارية بالقسم :
 الرمز اسم المقرر نظريه تمارين الساعات مطلوب

 1013رض موضوعات في الجبر 2 2 3 
 1033رض (1الحسبان) 2 2 3 
 1083رض نظرية المجموعات 2 2 3 



 

 

 1023رض (2الحسبان) 2 2 3 
 1043رض جبر المتجهات 2 2 3 
 1063رض هندسة تحليلية 2 2 3 
 2013رض (1الجبر الخطى) 2 2 3 
 3033رض التحليل الحقيقي 2 2 3 
 2033رض (1معادالت تفاضلية) 2 2 3 
 2043رض (1)االميكانيك 2 2 3 
 

3 2 2 
مقدمة اإلحصاء 

 واالحتماالت
رض 
3053 

 3062رض هندسة التحويالت 2 1 2 
 3013رض (1الجبر المجرد ) 2 2 3 
 3023رض مقدمة في التحليل العددي  2 2 3 
 3073رض التفاضل والتكامل المتقدم 2 2 3 
 4043رض (2)االميكانيك 2 2 3 
 4063رض تحليل المتجهات 2 2 3 
 3063رض (2الجبر الخطى) 2 2 3 
 4013رض (1تبولوجى) 2 2 3 
 4033رض (2الجبر المجرد ) 2 2 3 
 4053رض ادنظرية األعد 2 2 3 
 4023رض التحليل المركب 2 2 3 
 4073رض (2احصاء ) 2 2 3 
 4083رض الرياضيات المتقطعة 2 2 3 
 2023رض مقدمة الحاسب 2 2 3 



 

 

 3043رض لغات برمجة 2 2 3 
 

 ساعة معتمدة من المقررات اآلتية: 86تكمل الى 
 

 5063رض نظرية البيان 2 2 3 
 5083ضر  الهندسة الالاقليدية 2 2 3 
 5103رض الهندسة التفاضلية 2 2 3 
 5123رض (2تبولولجي) 2 2 3 
 5143رض التحليل الدالي 2 2 3 
 5163رض بحوث عمليات 2 2 3 
 5183رض (2معادالت تفاضلية) 2 2 3 
 5203رض طرق رياضية 2 2 3 
 5223رض الموائع اميكانيك 2 2 3 
 5243رض التحليل العددي 2 2 3 

 
 -قررات المساعدة:(الم3-3) 

 -علي الطالب دراسة المقررات المساعدة اإلجبارية التالية:        
/ برمجة + شبكات التوسع فى لغات البرمجة والتعرف على نظم التشغيل 1

التعرف على أنواع الشبكات ) شبكة اإلنترنت(  –واستخدامها في التدريس 
 تطبيقات رياضية وتطبيقات عامة -
 -فيزياء المقترحة:( مقررات  ال1) 

 (ميكانيكا.1012(فز)1)   



 

 

 ( االهتزازات والموجات .2012( فز)2)   
 ( مقدمة في الضوء والكهربية.2023( فز )3)    
 (الكهربيةوالمفنطيسية.2032( فز)4)   
 
 
 
 

 توزيع المقرر حسب السنوات والفصول الدراسية -رابعا:
    

 ولالفصل الدراسي األ الفصل الدراسي الثاني

 الرمز اسم المقرر ن ت م الرمز اسم المقرر ن ع م

3 2 2 
رض (2الحسبان )

1023 
3 2 2 

موضوعات في 
 الجبر

رض
1013 

3 2 2 
رض جبر المتجهات

1043 
3 2 2 

رض (1الحسبان )
1033 

3 2 2 
رض هندسة تحليلية

1063 
3 2 2 

 2012فز ميكانيكا

نظرية  2 2 3
 المجموعات

رض
1083 

2     

 الفصل الدراسي الثالث اسى الرابعالفصل الدر  

 الرمز اسم المقرر ن ت م الرمز اسم المقرر ن ع م

رض مقدمة الحاسب 2 2 3 رض (1جبر خطى ) 2 2 3



 

 

2023 2013 

3   
مقدمة في الضوء 

 والكهربية

 2 2 3 2023فز
 2012فز االهتزازات والموجات

3 2 2 
رض (1) اميكانيك

2043 
3 2 2 

معادالت تفاضلية 
(1) 

رض
2033 

 الفصل الدراسي الخامس الفصل الدراسي السادس

 الرمز اسم المقرر ن ت م الرمز اسم المقرر ن ع م

3 2 2 
مقدمة في التحليل 

 العددي

رض
3023 

3 2 2 
رض (1جبر مجرد )

3013 

3 2 2 
رض لغات برمجة

3043 
3 2 2 

رض تحليل حقيقي 
3033 

2 1 2 
رض تهندسة التحويال

3062 3 2 2 
 اء ومقدمةاإلحص
 االحتماالت

 

رض
3052 

 

3 2 2 
رض (2جبر خطى )

3083 
3 2 2 

تفاضل وتكامل 
 متقدم

رض
3073 

     
3   

الكهربية 
 والمغنطسية

 3032فز

 الفصل الدراسي السابع الفصل الدراسي الثامن

 الرمز اسم المقرر ن ت م الرمز اسم المقرر ن ع م

رض تحليل مركب 2 2 3
4023 

رض (1توبولجى ) 2 2 3
4013 



 

 

 
 

رض (2مكانيكا ) 2 2 3
4043 

رض (2جبر مجرد ) 2 2 3
4033 

رض تحليل متجهات( 2 2 3
4063 

رض نظرية األعداد 2 2 3
4053 

رض الرياضيات 2 2 3
4083 

رض (2االحصاء) 2 2 3
4073 

 الفصل الدراسي التاسع الفصل الدراسي العاشر

 الرمز اسم المقرر ن ت م الرمز اسم المقرر ن ع م

3 2 2 
مادة اختيارية 

(1) 

مط تربية عملية    رض
50110 

3 2 2 
مادة اختيارية 

(2) 

      رض

3 2 2 
مادة اختيارية 

(3) 

      رض

مادة اختيارية  2 2 3
(4) 

      رض

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االسرية العلوم قسم
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قسم العلوم االسرية

 
 ية بكالوريوس الشرف فى العلوم االسرية والترب

 
 مععععقعدمة :
العلوم األسرية كعلم ومجال عمعل يعرتبط ارتباطعا  وثيقعا  بالحيعاة اليوميعة  

لألسرة والمجتمع النه يوفر المعلومات والمهارات والخبرات الخاصة بالتغذيعة 
فعععععى حعععععالتي الصعععععحة والمعععععرض ، وكعععععذلك المعلومعععععات والمهعععععارات الخاصعععععة  

دارة المنزل ورعاية األ م والطفل وتنمية العالقات األسرية بالملبس والمسكن وا 
 واالجتماعية والجوانب االقتصادية وترشيد االستهالك .

أهععععم مععععا يميععععز مفهععععوم العلععععوم األسععععرية هععععو تركيععععز االهتمععععام علععععى األسععععرة 
وأوضععاعها واحتياجاتهععا ومقوماتهععا وجعلهععا محععورا  للدراسععة مععن حيععث التغذيععة 

 .قليا  ونفسيا  وتربية النشء واعداد الفرد السليم جسميا  وع



 

 

تعتبععر الدراسععة فععى مجععال الطفولععة واالهتمععام بهععا مععن أهععم المؤشععرات 
الدالة على تقدم المجتمعات وتعد معن أهعم المقعاييس التعى يقعاس بهعا تحضعر 
األمععم والشعععوب . ويعتبععر االهتمععام بمجععال الطفولععة ضععرورة ملحععة يفرضععها 

نامية ويمثعل األطفعال التحدي العلمي والتقني المعاصر الذي تواجهه الدول ال
أهم الموارد البشرية التى تعتمد عليها األمة فعى اسعتكمال رسعالتها المسعتقبلية  

 ونقل حضارتها لألجيال القادمة .
 -للقسم تخصصين :

 التغذية الصحية والعالجية  -
 التعليم قبل المدرسي -

فيما يخص رموز وارقام المقررات المطروحة للتخصصعين اععاله       
 رمز اعتمد

)ع أ( لكعععععل معععععن التخصصعععععين بينمعععععا يعععععتم تسلسعععععل ارقعععععام المقعععععررات ابتعععععداء 
بتخصععص التغذيععة العالجيععة وانتهععاءا بارقععام مقععررات تخصععص  التعلععيم قبععل 
المدرسعععى فعععى كعععل فصعععل دراسعععى .علمعععا بعععان القبعععول لكعععل معععن الخصصعععين 

 المذكورين اعاله يتم التقديم له من مكتب القبول مباشرة .
 
 

 غذية الصحية والعالجية:أهداف تخصص الت
/ إلمعععام الطالعععب المعلعععم باألسعععس العلميعععة لمقعععررات العلعععوم األسعععرية نظريعععا  1

 وعمليا  مما يؤهله للقيام بتدريس هذه المقررات فى مراحل التعليم المختلفة .
/ تدريب الطالب المعلم على طرق ووسائل التثقيعف التغعذوي لتعلعيم األسعرة 2

رشاد هم فى ما يتعلعق بالتغذيعة الصعحية وأسسعها العلميعة والمجتمع وتثقيفهم وا 
مععععع تصععععميم البععععرامج الفعالععععة لععععذلك وتطبيقهععععا فععععى المععععدارس وعلععععى مسععععتوي 



 

 

المجتمع بفئاته المختلفعة بهعدف تععديل سعلوك الفعرد وتحسعين عاداتعه الغذائيعة 
وتوعيععة األفععراد توعيععة غذائيععة تقععود إلععى الحفععاظ علععى الصععحة والوقايععة معععن 

 المرض .
يعل الطالعب المعلععم كعي يصععبح معدربا  فععي مجعال علععوم التغذيعة للععتمكن / تأه3

مععن تكععوين وجبععات غذائيععة متوازنععة فععي حالععة الصععحة وتطبيععق أسععس التغذيععة 
 العالجية في حالة المرض 

/ إلمام الطالب بكيفية تطبيق أسس علوم التغذيعة فعى المؤسسعات ومعا يلعزم 4
وعلميعععة تعععؤدي إلعععى  لعععذلك معععن تخطعععيط غعععذائي سعععليم ومعلومعععات اقتصعععادية

 تحقيق تغذية متوازنة حسب اإلمكانات المتاحة.
/ تزويععععد الطالععععب المعلععععم بعلععععوم التغذيععععة الخاصععععة بتغذيععععة الطفععععل لمقابلععععة 5

احتياجات النمو والتطور الصحيحين مع التركيز على غرس ععادات غذائيعة 
 جيدة.

سعععاسة ) / تزويععد الطالععب المعلععم بعلععوم التغذيععة الخاصععة بتغذيععة الفئععات الح6
الحوامل ، المرضعات ، المعراهقين ، المسعنين ، المععاقين والرياضعيين ( ومعا 
يلعععزم لعععذلك معععن تععععديل فعععى وجبعععات الطععععام الععععادي ليناسعععب احتياجعععات هعععذه 

 الفئات.            
  

 -توزيع المقررات الدراسية لتخصص التغذية الصحية والعالجية :
 

 الفصل الدراسي األول :
رمز 
 المقرر

 الساعات المعتمدة عملي نظري ــم المقـــررأسـ

ع أ  علععععم وظععععائف األعضععععاء  2 3 3 



 

 

1013 1 

ع أ 
1032 

 2 - 2 مدخل العلوم األسرية

 3 3 2 1كيمياء أساسية   1013كم 

 ساعات 8مجموع الساعات 

  ساعة معتمدة  1ساعات معملية  =  3كل 
 

  الفصل الدراسي الثاني :
رمز 
 المقرر

 الساعات المعتمدة عملي نظري أســـم المقـــرر

 2 - 2 علم االجتماع  1022ع أ

علععععم وظععععائف االعضععععاء  1043ع أ
2 

2 3 3 

 3 3 2 فيزياء عامة 1083فز 

 3 3 2  2كيمياء أساسية  1023كم 

  ساعة 11مجموع الساعات 

       :ثالثالفصل الدراسي ال
رمز 
 المقرر

 ةالساعات المعتمد عملي نظري أســـم المقـــرر

ع 
 2013أ

 3 - 3 1تغذية 

ع   2 - 2 اهج وطرق بحثمن



 

 

 2032أ

ع 
 2053أ

 3 - 3 صحة االمومة والطفولة

 ساعات 8مجموع الساعات 
 
 
 

     : رابعالفصل الدراسي ال
رمز 
 المقرر

 الساعات المعتمدة عملي نظري أســـم المقـــرر

ع أ 
2023 

 3 3 2 تجهيز أطعمة

ع أ 
2043 

 3 - 3 تغذية الطفل

ع أ 
2063 

 3 - 3  2تغذية 

 ساعات 9مجموع الساعات 
     -الخامس :الفصل الدراسي 

رمز 
 المقرر

 الساعات المعتمدة عملي نظري أســـم المقـــرر

ع أ 
3013 

 3 3 2 1تغذية تطبيقية 



 

 

ع 
 3033أ

 3 3 2 1كيمياء حيوية 

ع 
 3053أ

 3 3 2 تغذية الفئات الخاصة

أ 
 3073ح

 3 3 2 علم االحياء الدقيقة

 ساعات 12مجموع الساعات 
     -:سادسالفصل الدراسي ال 

رمز 
 المقرر

 الساعات المعتمدة عملي نظري أســـم المقـــرر

ع 
 3023أ

 3 3 2 2تغذية تطبيقية 

ع 
 3043أ

 3 3 2 2كيمياء حيوية 

ع 
 3062أ

 2 - 2 صحة المجتمع

ع 
 3082ا

 2 - 2 احصاء حيوى

 ساعات 10مجموع الساعات 
 
 
 



 

 

 
 

      -السابع :الفصل الدراسي 
رمز 
 المقرر

 الساعات المعتمدة عملي نظري أســـم المقـــرر

ع أ 
4013 

 3 - 3 علوم اغذية

ع أ 
4033 

 3 - 3   1تغذية عالجية 

ع أ 
4053 

 3 - 3 التثقيف التغذوي

ع أ 
4073 

 3 3 2 تكتولوجية األغذية

 ساعة 12مجموع الساعات 
      : منالفصل الدراسي الثا 

رمز 
 المقرر

الساعات  عملي نظري أســـم المقـــرر
 المعتمدة

ع أ 
4023 

 3 3 2 2تغذية عالجية 

ع أ 
4043 

 3 - 3 تغذية متقدمة

ع   3 - 3 تغذية المجتمع



 

 

 4063أ
ع 

 4082أ
 2 - 2 ادارة الخدمات الغذائية

 ساعة 11مجموع الساعات 

 -: عاشرالفصل الدراسي ال 
رمز 
 المقرر

الساعات  عملي نظري مقـــررأســـم ال
 المعتمدة

ع أ 
5023 

 3 3 - مشروع البحث

ع أ 
5043 

 3 - 3 العادات الغذائية

ع أ 
5063 

التخطــــــــــيط والسياســــــــــات 
 الغذائية

3 - 3 

ع 
 5083أ

 3 3 2 تحليل االغذية

ع 
 5102أ

 2 - 2 سالمة الغذاء

 ساعة 14مجموع الساعات 
 
 

 المقررات اإلختيارية:
رمز  الساعات  المقرر اسم



 

 

 المعتمدة المقرر

ع أ 
 2 الصحة المدرسية  2072

ع أ 
3102 

 2 تنمية المجتمع 

ع أ 
 2 ترشيد االستهالك 4092

 
 تخصص التغذية الصحية والعالجيةل الدراسية المقررات

رمز 
 المقرر

 اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 مقرر سابق

 
زمن 
 االمتحان

ع أ 
1013   

 3 - 3 1علم وظائف االعضاء 

ع أ 
1032   

 2 - 2 مدخل العلوم االسرية

ع أ 
1022 

 2 - 2 علم االجتماع

كـــــــــــــــــــــــم  
1013   

 3 - 3 1الكيمياء االساسية 

ع أ  
2053   

 3 - 3 صحة االمومة والطفولة



 

 

 3 - 3 فيزياء عامة  1083فز 
الكيمياء  3 2الكيمياء االساسية  1023كم 

كم )1االساسية
1013) 

3 

أ  ع
1043 

علم وظائف  3 2عضاء علم وظائف اال
  1االعضاء 

 (1013ع أ )

3 

ع أ 
3033   

 3 - 3 1كيمياء حيوية 

ع أ 
2013 

 3 - 3 1تغذية 

ع أ 
3062   

 2 - 2 صحة المجتمع

ع أ 
2023   

 3 - 3 تجهيز االطعمة

ع أ 
2063   

ع  )1تغذية  3 2تغذية 
 (2013أ

3 

ع أ 
2032   

 2 - 2 مناهج وطرق بحث

ع أ 
3043 

ع ) 1كيمياء حيوية  3 2كيمياء حيوية 
 (3033أ 

3 

ع أ   3 - 3 1تغذية تطبيقية 



 

 

3013 
ع 
 3082ا

 2 - 2 احصاء حيوي

أ ح 
3073   

 3 - 3 علم االحياء الدقيقة

ع أ 
4073 

 3 - 3 تكنولوجيا االغذية

ع أ 
4013 

 3 - 3 علوم االغذية

ع أ 
3053 

 3 - 3 تغذية الفئات الخاصة

ع أ 
2043   

 3 - 3 تغذية الطفل

ع أ 
3023   

 )1تغذية تطبيقية  3 2تغذية تطبيقية
 (3013ع أ 

3 

ع أ 
4063   

 3 - 3 تغذية المجتمع

ع أ 
4033   

 3 - 3 1تغذية عالجية 

ع أ 
4053   

 3 - 3 التثقيف التغذوي  

ع أ   3 - 3 تحليل االغذية



 

 

5083   
ع أ 

4082 
 2 - 2 ادارة الخدمات الغذائية

ع ا 
5102 

 2 - 2 سالمة الغذاء

أ ع 
4023   

ع )1تغذية عالجية  3 2تغذية عالجية 
 (4033أ 

3 

ع أ 
4043   

 3 - 3 تغذية متقدمة

ع أ 
5023   

 - - 3 مشروع البحث

ع أ 
5043   

 3 - 3 العادات الغذائية

ع أ 
5063 

التخطــــــــــيط و السياســــــــــات 
 الغذائية

3 - 3 



 

 

 بكالوريوس الشرف في العلوم األسرية و التربية

 مدرسي () تخصص التعليم قبل ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 -أهداف تخصص التعليم قبل المدرسي :
داريعععا  فعععى مجعععال 1 / إععععداد الطالعععب ليكعععون معلمعععا  ناجحعععا  أكاديميعععا  ومهنيعععا  وا 

 التربية فى التعليم قبل المدرسى .
/ تأهيعععل الطالعععب لكعععي يصعععبح معععدربا  فعععى مجعععال العلعععوم التعععى تهعععتم برعايعععة 2

 ه فى مرحلة الطفولة المبكرة.الطفل ونموه وتربيته وتنشئت
/ تزويد الطالب باألسس العلمية والبيئية الخاصعة بالروضعة النموذجيعة معن 3

 حيث الموقع والمبني ) الداخلي والخارجي ( .
/ تزويعععد الطالعععب بأسعععس معععنهج التعلعععيم قبعععل المدرسعععي وأهدافعععه ومحتوياتعععه 4

 وطرق تدريسه وتقويمه .
 ة بتأهيل مشرف رياض األطفال ./ تعريف الطالب بالبرامج المتعلق5
/ إلمعععام الطالعععب بععععالقيم الحضعععارية والمشععععاكل التعععى تتعلععععق بأسعععس التربيععععة 6

 للطفل العادي والمعاق فى مرحلة الطفولة المبكرة .
/ تععدريب الطالععب علععى كيفيععة تصععميم الوسععائل واللعععب مععن المععواد المحليععة 7

 للطفل العادي والمعاق .
يب ووسععععائل تعلععععيم الطفععععل ذو االحتياجععععات / تزويععععد الطالععععب بطععععرق وأسععععال8

 الخاصة .
  -الفصل الدراسي األول :

 رمز واسم المقرر
 مجموع الساعات

 المعتمدة العملي النظري
 3 - 3 علم وظائف األعضاء 1013ع أ 
 2 - 2 مدخل العلوم األسرية  1032ع أ 
 3 - 3 رعاية وصحة األم والطفل  1053ع أ 



 

 

 ات ساع 8مجموع الساعات  
  -الفصل الدراسي الثاني :

 مجموع الساعات رمز واسم المقرر
 المعتمدة العملي النظري

 2 - 2 علم االجتماع 1022ع أ 
 2 3 1 فنون وديكور   1062ع أ 
 3 3 2 خامات نسيجية وتفصيل   1083ع أ 
 3 3 2 نمو الطفل   1103ع أ 
 2 - 2 تربية أسرية وسكانية   1122ع أ 

 12جموع الساعات م       
  -الفصل الدراسي الثالث :

 رمز واسم المقرر
 مجموع الساعات

 المعتمدة العملي النظري
 3 - 3 التغذية 2013ع أ 
 2 - 2 مناهج وطرق البحث   2032ع أ 
أساسيات التربية في رياض 2073ع أ 

 األطفال
3 - 3 

 ساعات  8مجموع الساعات
 

  -الفصل الدراسي الرابع :

 اسم المقرررمز و 
 مجموع الساعات

 المعتمدة العملي النظري



 

 

 3 3 2 تجهيز األطعمة  2023ع أ 
 3 - 3 تغذية الطفل  2083ع أ 
 3 - 3 تربية الطفل   2103ع أ 

 تساعا 9مجموع الساعات        
  -الفصل الدراسي الخامس :

 مجموع الساعات رمز واسم المقرر
 المعتمدة العملي النظري

 2 - 2 (  1تربية الطفل الخاص ) 3072ع أ 
دارة مبني رياض األطفال   3092ع أ   2 3 1 تصميم وا 
 2 3 1 المهارات األساسية للتربية البدنية    3112ع أ 
المفاهيم والمهارات التربوية لطفل  3133ع أ 

 الروضة 
2 3 3 

 3 - 3 عن         القياس النفسي 
 ساعات  12مجموع الساعات  

  -ل الدراسي السادس :الفص
 مجموع الساعات رمز واسم المقرر

 المعتمدة العملي النظري
 2 3 1 االختبارات النفسية للطفل  3102ع أ 
 2 3 1 (2تربية الطفل الخاص ) 3122ع أ 
 3 3 2 تنشئة الطفل    3143ع أ 

 3 - 3 عن      سيكولوجية القراءة والكالم 
 تعاسا 10مجموع الساعات        



 

 

 
 

  -الفصل الدراسي السابع :
 

 مجموع الساعات رمز واسم المقرر
 المعتمدة العملي النظري

 2 3 1 التربية المسرحية للطفل    4092ع أ 
 لطرق تعليم طفل ما قب 4112ع أ 

 المدرسة 
1 3 2 

تقنيات طفل ما قبل  4132ع أ 
 المدرسة    

1 3 2 

 2 - 2 تربية بيئية   4152ع أ 
رشاد الطفل   4172ع أ   2 - 2 توجيه وا 
 2 3 1 معلمة الروضة  4192ع أ 

 ساعات  12مجموع الساعات
  -الفصل الدراسي الثامن :

 
 مجموع الساعات رمز واسم المقرر

 المعتمدة العملي النظري
 2 3 1 سلوك الطفل  4102ع أ 
 3 3 2 إنتاج وسائل تعليمية  4123ع أ 
 3 3 2 ل الخاص    طرق تعليم الطف 4143ع أ 



 

 

 2 - 2 اإلحصاء   4162ع أ 
 2 3 1 سيكولوجية رسوم األطفال  4182ع أ 

 
 ساعات 12مجموع الساعات        

 
 
 
 
 
 

  -الفصل الدراسي التاسع :
 

 مجموع الساعات رمز واسم المقرر
 المعتمدة العملي النظري

 10 - - التربية العملية    50110ع أ 
 ساعات  10مجموع الساعات

  -الفصل الدراسي العاشر :
 

 مجموع الساعات رمز واسم المقرر
 المعتمدة العملي النظري

 3 - - مشروع البحث  5023ع أ 
تصميم مناهج رياض  5123ع أ  3 - 3 



 

 

 األطفال 
 3 - 3 اإلشراف التربوي     5143ع أ 
 3 - 3 تنمية المجتمع  5163ع أ 

  
 اتساع 12مجموع الساعات       

 

 المقررات اإلختيارية 

 مجموع الساعات رمز واسم المقرر
 3 تعليم الكبار 4023تك

 3 األسس النفسية لرياض األطفال 4053عن 
 
 
 
 
 
 

 التعليم قبل المدرسىتخصص ل الدراسية المقررات

 اسم المقرر رمز المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 مقرر سابق

 
زمن 
 االمتحان

 3 - 3 1ضاء علم وظائف االع  1013ع أ 



 

 

 2 - 2 مدخل العلوم االسرية  1032ع أ 

 3 - 3 رعاية وصحة االم والطفل 1053ع أ
 2 - 2 علم االجتماع 1022ع أ
 2 - 2 فنون وديكور 1062ع أ
 3 - 3 خامات نسيجية وتفصيل 1083ع أ
 3 - 3 نمو الطفل 1103ع أ
 2 - 2 تربية اسرية وسكانية 1122ع أ
 3 - 3 1تغذية  أ2013ع 
 2 - 2 مناهج وطرق البحث 2022ع أ
اساسيات التربية فـى ريـاض  2073ع أ

 3 االطفال
- 

3 

 3 - 3 تجهيز االطعمة 2023ع أ
 3 2013ع أ 3 تغذية طفل ما قبل المدرسة 2083ع أ
 تربية الطفل 2103ع أ

3 
ع    
 3 1103أ

 2 - 2 (1تربية الطفل الخاص) 3072ع أ
ريـــاض  تصـــميم وادارة مبنـــى 3092ع أ

 االطفال
2 

- 
2 

المهـــارات االساســـية للتربيـــة  3112ع أ
 2 البدنية 

- 
2 

المفــاهيم والمهــارات التربويــة  3133ع أ  3 2073ع أ 3



 

 

 لطفل الروضة 
 3 - 3 القياس النفسى عن
 2 3033عن 2 االختبارات النفسية للطفل 3102ع أ
 2 3072ع أ 2 (2تربية الطفل الخاص ) 3122ع أ
 3 1103ع أ 3 ئة الطفلتنش 3143ع أ
 3 - 3 سيكولوجية القراءة والكالم  عن
 2 - 2 التربية المسرحية للطفل 4092ع أ
ـــل  4112ع أ ـــا قب ـــل م ـــيم طف طـــرق تعل

 المدرسة 
 2 3133ع أ 2

 2 - 2 تقنيات طفل ما قبل المدرسة  4132ع أ
 2 - 2 تربية بيئية  4152ع أ
 2 - 2 توجيه وارشاد الطفل 4172ع أ
 2 - 2 معلمة الروضة  4192ع أ
 2 3143ع أ 2 سلوك الطفل  4102ع أ
 3 1062ع أ 3 انتاج وسائل تعليمية  4123ع أ
 3 3122ع أ 3 طرق تعليم الطفل الخاص 4143ع أ
 2 2022ع أ 2 االحصاء 4161ع أ
 2 - 2 سيكولوجية رسوم االطفال 4182ع أ
 3 - 3 مشروع البحث 5023ع أ
ـــــــاهج 5123ع أ ـــــــاض  تصـــــــميم من ري

 االطفال
3 - 3 



 

 

 3 - 3 االشراف التربوى 5143ع أ
 3 - 3 تنمية المجتمع 5163ع أ
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 مقدمة :
تعععد العربيععة واحععدة مععن أقععدم اللغععات اإلنسععانية الحيععة ، إذ تمععدد تراثهععا  

عليها خمسة من القرون األدبى المحفوظ إلى قرنين في الجاهلية ، ثم توالت 
بععععد انعععبالج نعععور الرسعععالة ، وتنعععزل القعععرآن الكعععريم ، ونعععزل اإلسعععالم بجرانعععه ، 
واسععتقراره فععي أوطانععه  ليصععبح لغععة التواصععل الثقععافي بععين مجموعععات واسعععة 
مععن الشعععوب المنتميععة إليهععا فععي افريقيععا والشععرق الوسععيط وآسععيا ، فهععي بععذلك 

 وم .واحدة من اللغات الكبرى في عالم الي
وتكتسعععب العربيعععة أهميعععة محليعععة خاصعععة فعععي االطعععار السعععوداني علعععى  

المسعععتويات االجتماعيعععة والثقافيعععة والتربويعععة فهعععي تنتصعععف العععبالد وتقعععع فعععي 



 

 

القلب منها وتحيط بها معن أنحائهعا األربعع شعماال  وجنوبعا  وشعرقا  وغربعا  لغعات 
 العربية منها .محلية أخرى ال تنتمي جلها إلى الفصيلة السامية التى تنحدر 

فالعربية بذلك ليست لغة التواصل فحسب بل يتكامل دورها الحضارى  
 بتشييدها جسور التماسك الجغرافي للوطن السوداني بجماعة .

والمعععنهج العععذى نقدمعععه يسعععتوعب كعععل ذلعععك ، ويسعععتلهمه ، ويسععععي معععن  
يم خالله إلى بناء المعلم الذى يمعزج بعين المعاصعرة والتعراث ، والقعادر عل تعلع

العربيعععة وآدابهعععا بععععد أن اسعععتكمل آلتهعععا واكتسعععب مهارتهعععا وأسعععتوعب مادتهعععا 
الممتععدة إلععى مايزيععد عععن سععبعة عشععر قرنععا  مععن عمرهععا المديععد اسععتيعابا يمكنععه 

 من االختيار المبدع واالنتقاء .
ويشعععتمل المععععنهج المرسعععوم علععععى مقعععررات مععععن قسعععمي التععععاريخ واللغععععة  

ريخ االسالمي والدراسات األدبية واللغوية التى االنجليزية تتعلق مفرداتها بالتا
 تفسح للدارس مجال المقارنة وتزكي فيه روح الموازنة .

 أوال  : مساق الدراسات النحوية والصرفية :
 األهداف العامة لدراسة النحو والصرف :

لم يعد الدرس النحوي والصرفي نزقا  قوليا  ، أو سفسطة  ، ومزلقعة  كمعا  
ء ، بل هو عنصر أساسي يتوقف عليه بناء اللغة العربيعة يتوهم بعض النش

، والععععتمكن مععععن إجادتهععععا نطقععععا  وكتابععععة  ، وقععععراءة  ، وفهمععععا  ، ومععععن ثععععم كععععان 
االهتمععععام بالععععدرس النحععععوي والصععععرفي ، وبععععذل الجهععععد فيععععه ، اهتمامععععا  باللغععععة 
العربيععععة لغععععة القععععرآن الكععععريم ،  ووسععععيلة فهمععععه ، وحبععععل االتصععععال بععععين أفععععراد 

 ع ، والتفاهم المشترك بينهم.المجتم
ولسعععنا نسعععتطيع هنعععا حصعععر األهعععداف التعععى تتحقعععق معععن دراسعععة النحعععو  

 والصرف بصفة عامة ولكنا نكتفي منها بما يأتي :



 

 

ضععبط الكلمععات العربيععة ضععبطا  يععوائم مععا درج عليععه فصععحاء العععرب ،  /1
وبناء الجمل والتراكيب المختلفة مع الفهم لما تؤديه هعذه التراكيعب معن 

 معان وأغراض مختلفة .
ً  وقراءة  . /2  تنمية القدرة على االستعمال اللغوي السليم ، نطقا  ، وكتابة 
تعميعععق فهعععم الدارسعععين للقواععععد النحويعععة والصعععرفية حتعععى تصعععير ملكعععة  /3

 تمنعهم من الوقوع في الخطأ.
 إيقاظ قوة المالحظة بالتعليل والموازنة واالستنباط . /4
لتراث النحععععوي ومصععععادره التععععى تتميععععز بععععالعمق و االتصععععال الوثيععععق بععععا /5

 االستيعاب ، وسهولة التناول.
تمكعععين العععدارس معععن معرفعععة التصعععريف ، بمعنييعععه العلمعععي والعملعععي ،  /6

 ودوره في ضبط بنية الكلم وصيغها .
تعريععععف الععععدارس بنظععععام أبنيععععة األسععععماء واألفعععععال وصععععيغها المختلفععععة  /7

 ودورها في آداء المعاني المقصودة .
اإللمام بنظعام االشعتقاق فعي اللغعة ، ومصعادر هعذا االشعتقاق ، وصعوغ  /8

 المشتقات كا سمي الفاعل والمفعول وغيرهما من المشتقات .
التعععرف علععى التغيععرات الداخليععة للكلمععة كععاإلعالل واإلبععدال والحععذف ،  /9

 والضوابط الدقيقة التى تسير عليها سيرا  مطردا  .
 -جدول المقررات :

 الفصل الثاني األولالفصل 

 اسم المقرر رمز المقرر
رمز 
 المقرر

 اسم المقرر

 األدب في صدر اإلسالم  1022لع االدب الجاهلى  1012لع
 (2النحو )  1042لع (1النحو )  1032لع



 

 

 (1الصرف )  1062لع (1مهارات لغوية )  1052لع
 (2مهارات لغوية ) 1082لع المدخل الى علم اللغة  1072لع

  1102لع  
 1122لع

 منهج بحث
 علم االصوات

 الفصل الرابع الفصل الثالث
 االدب االندلسى والمغربى 2022لع االدب االموى  2012لع
 (4النحو )  2042لع (3النحو )  2032لع
 (3الصرف )  2062لع (2الصرف )  2052لع

2072 
  2012تر

 الفكر االسالمى
تاريخ العصر العباسى 

 االول

2082 
 2022تر

 علم الداللة
تاريخ العصر العباسى 

 الثانى
 الفصل السادس الفصل الخامس
 (2االدب العباسى )  3022لع (1االدب العباسى )  3012لع
 (6النحو )  3042لع (5النحو )  3032لع
 فقه اللغةوالمعاجم  3062لع (1البالغة العربية )  3052لع
 (2ة )البالغة العربي  3082لع دراسات قرانية  3072لع
 (1االدب السودانى )  3102لع مصادر التراث العربى  3092لع
اللغات السامية   3112لع

 واللهجات
  

 الفصل الثامن الفصل السابع
 ادب القصة والمسرح  4022لع (2االدب السودانى )  4012لع
 (8النحو )  4042لع االدب المقارن  4032لع
 تخصصيةالتربية ال  4062لع (7النحو )  4052لع



 

 

 النقد االدبى الحديث  4082لع النقد القديم  4072لع
االدب الحديث   4092لع

 والمعاصر
 موسيقى الشعر  4102لع

 الفصل العاشر الفصل التاسع
 دراسات نحوية متقدمة  5023لع التربية العملية 50110مط

 علم العروض والقوافى  5042لع -
 تحقيق النصوص  5062لع -
 للغات الشرقيةا  5082لع -
 بحث التخرج  5104لع -

 المقررات االختيارية
رمز 
 المقرر

 اسم المقرر رمز المقرر اسم المقرر

االدب  3112لع االدب الشعبى 2102لع
 الصوفى

دراسة فى كتب التراث االدبى  4122لع
 والبالغى

- - 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم اللغة اإلنجليزية
 
 

 :أوال : األهداف



 

 

يسعى القسم لصقل مهارات الطالب وتوسيع مقدراتهم الثقافية  -1
 بإعطائهم وتعريفهم بالنماذج الرئيسة للثقافة واألدب.

يجعل التخصصات التي يحتاج اليها المجتمع السوداني متاحة  -2
 للجميع وعلى الخصوص في مجال اللغة اإلنجليزية في المدارس.

التعليم والمؤسسات يسعى القسم بالتعاون مع وزارة التربية و  -3
التعليمية األخرى لتدريب المعلمين لمقابلة الزيادة المتنامية 

 الحتياجات السودان اامعامين المؤهلين.

يهتم القسم باتاحة المعرفة للطالب لكي يتعرفوا على الطرق  -4
والتقنيات الحديثة في فقه اللغة بالتركيز على اللغة اإلنجليزية وآدابها 

 وطرق تدريسها.

  
ررات اللغة اإلنجليزية بعد اإلصالح األكاديميمق  

No  
Course 

No. 
Course Name 

Credit 

hours 

first semester  

1 
E 1013 Aural Communicative Skill – 

Listening 
3 

2 
E 1033 Oral Communicative Skill – 

Speaking 
3 

3 E 1053 Reading and Writing 3 

second semester  



 

 

4 
E 1023 Advanced Reading and Writing 

Communication Skills 
3 

5 E 1042 Language System – Grammar (1) 2 

6 E 1063 Language System – Phonetics 3 

Third semester  

7 E 2013 Introduction to Literature 3 

8 E 2033 Advanced Study Skills (1) 3 

9 E 2053 Language System – Grammar (2) 3 

10 E 2073 Introduction to Linguistics 3 

Fourth semester  

11 
E 2023 Literary Prose – Introduction to the 

Novel 
3 

12 
E 2043 Advanced Aural & Oral 

communication skills 1 
3 

13 
E 2063 Advanced Study Skills (2) – Academic 

writing & Academic reading 
3 

Fifth semester  

14 
E 3013 Drama from the Classics to 

Shakespeare  
3 

15 E 3033 Discourse Studies 3 

16 E 3053 African Literature 3 

17 E 3073 Studying and  teaching schoolTexts  3 



 

 

Sixth semester  

18 
E 3023 Drama from Shakespeare to the Present 

Day 
3 

19 E 3043 American Literature 3 

20 E 3063 Academic Study and Research Skills 3 

Seventh semester  

21 
E 4013 Integrated skills, advanced reading & 

writing 
3 

22 E 4033 Poetry and poetic appreciation 3 

23 E 4053 Linguistics 3 

Eighth semester  

24 E 4023 Advanced Communication Skills (2) 3 

25 E 4043 Language and Society 3 

26 E 4063 20th. Century Drama 3 

27 E 4083 Stylistics  3 

28 

E 4103 E.L.T. Methods, Approaches and 

Discourse, specific aspects of English 

language 

3 

Ninth semester 

Teaching Practice 

Tenth semester  

29 E 5023 Contemporary Novel 3 



 

 

30 E 5043 Phonology 3 

31 E 5063 Elements of Translation 3 

32 E 5083 Testing 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم اللغة الفرنسية
 -نبذة عن قسم اللغة الفرنسية :

بععدأت الدراسععة بهععذا القسععم منععذ مايقععارب األربعععين عامععا، ظععل طالبععه 
خاللها يتعلمون اللغة الفرنسية وادبها ويتدربون على كتابتها وتحدثها بطالقة 
وعلععى تدريسععها فععى المععدارس الثانويععة وغيرهععا . ويتععيح القسععم للمتفععوقين مععن 

رص الترقعععى فعععى المعرفعععة بتسعععجيلهم للحصعععول علعععى درجعععة العععدبلوم طالبعععه فععع
العالي والماجستير والدكتوراة . وحاليا يوجد من ضمن هيئعة التعدريس بالقسعم 
عععدد مععن طالبععه السععابقين مععن المتفععوقين أكاديميععا ومهنيععا  ، وآخععرون يعملععون 
ة فعى عععدد مععن الجامعععات األخععرى المرقومعة  داخععل وخععارج الععبالد ، وفععى وزار 

الخارجية ووزارة التربية ، ووزارة التعليم الععالى والبحعث العلمعى ، وغيرهعا معن 



 

 

المؤسسات ذات االهمية الكبعرى . وقعد لمععت أسعماء كثيعرة معن بعين خريجعى 
هذا القسم فى سعماء محافعل العلعم واألدب وصعنع القعرار ببالدنعا ، فالحمعد هلل 

 كثيرا .   
 -اهداف قسم اللغة الفرنسية :

ء قسععم اللغععة الفرنسععية ليقععوم باعععداد الطععالب وتععاهيلهم اساسععا  للقيععام تععم انشععا
بتدريس مادة اللغة الفرنسية فى المدارس الثانوية وهذا الهدف البد معن المعام 
الطالب الماما كافيا  بمختلف نواحى اللغة ولذلك تهدف معظعم المقعررات العى 

الكتابععععة والقععععراءة تمكععععين الطالععععب مععععن االلمععععام بقواعععععد اللغععععة وابجععععدياتها فععععى 
والمخاطبعععة ولتمكعععين الطالعععب معععن التعبيعععر ععععن نفسعععه ومعتقداتعععه وثقافتعععه معععع 
االلمععام بالقععدر الكععافى مععن الثقافععة الفرنسععية وكلكععم يعلععم ان اى لغععة اليمكععن 

 فصلها عن ثقافة وبيئة االمة التى هى وسيلتها فى التعبير عن الذات .
ن بهعذه اللغعة عنعد قبعولهم بالكليعة بما ان الغالبية العظمى من الطالب اليلمعو 

كان البد من التركيز على مناهج اللغة للمبتدئين فى السنة االولى ثم التدرج 
فعععى مقعععررات تجويعععد القعععراءة والمخاطبعععة باسعععتخدام مختلعععف الوسعععائل السعععمعية 
والبصععرية فععى السععنتين الثانيععة والثالثععة وصععوال  الععى مقععررات متقدمععة فععى علععوم 

الدب الفرنسععععى واالفريقععععى المكتععععوب باللغععععة الفرنسععععية فععععى اللغععععة والترجمععععة وا
السععنتين الثالثعععة والرابععععة وبععذلك يكعععون القسعععم قعععد قععام باععععداد الطالعععب اععععدادا  
نرجعععو ان يكعععون كافيعععا  لتأهيلعععه للقيعععام بعععدور فععععال فعععى مجعععال التواصعععل بعععين 

 الشعوب فى عالم اصبح  كالقرية الواحدة .     
 
 

 
t de FrançaisProgramme du Départemen 



 

 

 
Listes des Modules 

                                                                      
Semestre(1) :  
 

Hrs Module                           Code No 

3 Francais de base pour 
débutants(1) F1013 

1 

3 Français écrit (1) 
F1032 2 

2 Communication (1) 
F1052 

3 
 

                                                            ( :2 )
Semestre       

  
Hrs Module          Code No 

3 Français de base pour 
débutants(2) 

F1023 1 

3 
Francais écrit (2) 

F1043 2 

2 
Communication (2) 

F1062 3 

 

                    Semestre (3):- 

 
Hrs Module Code No 
3   

 Français niveau moyen (1)  
F2013 

1 

2 Syntaxe et grammaire (1)        F2032 2 



 

 

         

3 Compréhension et expression 
écrites (1) 

F2053 3 

 
 

( :4)Semestre  
 

Hrs Module Code No 
3 Français niveau moyen (2)      

F2023 
1 

2 Syntaxe et grammaire (1)   F2042 2 
3 Copréhension et expression 

écrites (2)                   
F2062 3 

 

 
Semestre (5):- 

 
Hrs Module                               Code No 

3 Français niveau avancé (1)      
             

F3013 1 

2 Grammarire de textes (1)        

          
F3032 2 

3 Compréhension et expression 
orales (1) 

F3053 3 

2  Initiation à la littérature 
française       

F3072 4 

 
 

Semestre (6): 



 

 

 

Hrs Module Code No 

3 Français niveau avancé (2) F3023 1 

2 Grammaire de textes (2)   F3042 2 

3  Compréhension et expression 
orales(2) 

F3063 3 

2 Initiation à la linguistique F3082 4 
2 Documents authentiques écrits  F3102 5 

 
                                                                                            

Semestre(7):- 

 
Hrs Module Code No 

3 Exposer et rapporter                 

            F4013 1 

3  Traduire pour comprendre       
              

F4033 2 

3 Littérature française                 
            

F4053 3 

3    Textes de presse F4073 4 
2 ESP: English for specific 

purposes I  
F4092 5 

 
 

                                                          
Semestre(8):- 

 

Hrs Module Code No 



 

 

3 
Méthodolgie de la recherche         

         
F4023 

1 

3 Littérature africaine d’expression 
français 

F4043 2 

3 Correction phonétique F4063 3 
3 FLE: Methodologie de 

l’enseignement du français 
langue étrangère 

F2083 4 

2 ESP : English fo specific 
purposes II  

F4102 5 

 
          Semestre(9):- 

 

Hrs Module Code No 

10 Stage Pratique aux Ecloes 
Secondaires     

St.P. 1 

 
            Semestre(10):- 

 
Hrs Module Code No 

2 Traduction                             
             

F5022 1 

3 Littérature francophone F5043 2 
2 Aspects de civilisation 

française 
F5062 3 

2 Analyse du discours F5082  4 
4 Mémoire F5104  5 

 
 



 

 

          Cours aux choix : 
 

Hrs Module Code No 

2 Textes en française facile F0012 1 
2 Exploitation des textes choisis F0022 2 

2 Les structures fondamentales 
du français 

F0032 3 

2 Analyse des textes littéraires F10042 4 

2 Lecture libre F10052 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 أهداف و مقررات قسم الجغرافيا
 األهـداف:

 هدف قسم الجغرافيا بكلية التربية نحو تحقيق االتى :ي  
اععععداد خعععريجين مثقفعععين ثقافعععة عصعععرية ومسعععلحين بعععالعلم والمعرفعععة ععععن  -1

طريععععق مععععنهج جغرافععععى متنععععوع ومتكامععععل يعععععرفهم بمظععععاهر االرض الطبيعيععععة 
والبشععرية ودراسععة وتشععخيص خصععائص كععل منهمععا مععع التركيععز علععى دراسععة 

يئة الطبيعية والسكان وتعوزيعهم فعوق سعطح المعمعورة العالقة المتبادلة بين الب
. 
تععدريب الطالععب علععى اجععراء البحععوث والدراسععات التطبيقيععة الميدانيععة فععى  -2

اقاليم السودان المختلفة معن خعالل تزويعدهم بالمقعدرات البحثيعة والعلميعة التعى 



 

 

يمكن ان تساعده على ان يصبح باحثا قادرا فى مجعاالت الجغرافيعا المختلفعة 
 ملما بجغرافية وطنه .و 

االهتمعععععام بالدراسعععععات البيئيعععععة والديمغرافيعععععة المتعلقعععععة بالسعععععودان والعععععوطن  -3
العربععععى وافريقيععععا بغععععرض المشععععاركة فععععى فهععععم ومعالجععععة المشععععكالت البيئيععععة 

 واالجتماعية التى ظهرت حديثا نتيجة للتغيرات الحضارية والتنموية
دادا علميععا ومهنيععا يععؤهلهم االهتمععام بتنميععة قععدرات الطععالب واعععدادهم اععع -4

قطعاع التربيعة والتعلعيم والمسعاهمة فعى سعد احتياجعات الدولعة  -للعمل فى :  أ
 من المعلمين فى المجاالت التطبيقية البشرية منها والطبيعية . 

العمعععععععل فعععععععى الوظعععععععائف المرتبطعععععععة بعععععععالتخطيط والتنميعععععععة االقتصعععععععادية                -ب
مجعاالت التنميعة الريفيعة والحضعرية علعى  واالجتماعية على وجه العموم وفعى

 . وجه الخصوص
 
 

 

 : توزيع المقررات
 الفصل االول:

 عدد الساعات اسم المقرر رمز المقرر
 2 الجغرافية الطبيعية العامة  1012جغ
 3 الجغرافية االقليمية العامة 1033جغ 
 3 مقدمة فى قراءة الخرائط 1053جغ

 
 ساعات 8مجموع الساعات 

 لثانى:الفصل ا



 

 

 عدد الساعات اسم المقرر رمز المقرر
 3 نظم المعلومات الجغرافية    1023جغ
 2 الجغرافية االقتصادية 1042جغ
 2 جغرافية المناخ 1062جغ
 3 جغرافية افريقيا 1083جغ
االدب فى صدر االسالم وعصر بنى  1022لع

 امية
2 

مجموع                                                           
 ساعة12الساعات

 
 الفصل الثالث:

 عدد الساعات اسم المقرر رمز المقرر
 3 الجغرافية البشرية العامة 2013جغ
 2 الجيمورفولوجيا العامة  2032جغ
 3 تاريخ السودان القديم 2033تر

 ساعات 8مجموع الساعات
 
 
 

 الفصل الرابع:
 عدد الساعات اسم المقرر رمز المقرر

 3 جغرافية العمران 2023جغ
 3 جغرافية السودان 2043جغ



 

 

 3 تاريخ السودان فى العصور الوسطى 2043تر
 

 ساعات 9مجموع الساعات 
 الفصل الخامس:

 عددالساعات اسم المقرر رمز المقرر
 3 خرائط التوزيعات الجغرافية 3013جغ 
 2 الجغرافيا الحيوية وااليكولوجية 3032حغ
 2 عةجغرافية الزرا 3052حغ
 2 جغرافية السكان 3072جغ
 3 1تاريخ السودان الحديث  3013تر

 
 ساعة 12الساعات  مجموع

 
 الفصل السادس :

 عدد الساعات اسم المقرر رمز المقرر
 2 االحصاء فى الجغرافيا 3022جغ
 2 طرق البحث فى الجغرافيا 3042جغ
 2 جغرافية الصناعة 3062جغ
 2 ة جغرافية النقل والتجار  3082جغ
 2 1االدب السودانى 3102لع

 ساعات10الساعات  مجموع
 
 



 

 

 الفصل السابع:
 عدد الساعات اسم المقرر رمز المقرر

 3 تفسير وتحليل الخرائط والصور الجوية 4013جغ
 3 التنمية الريفية والتخطيط االقليمى  4033جغ
 2 جغرافية التربة 4052جغ
 2 الجغرافيةالطبية 4072جغ
 2 2دب السودانىاال 4012لع

ساعة 12مجموع الساعات     
  الفصل الثامن: 

 عدد الساعات اسم المقرر رمز المقرر
 3            الجغرافية السياسية  4023جغ
 2 جغرافية الموارد الطبيعية  4042جغ
 2 دراسات فى السكان 4062جغ
 2 الجغرافية الطبيعية التطبيقية  4082جغ
 3 ثجغرافية الكوار  4103جغ

 
 ساعة 12مجموع الساعات 

 الفصل التاسع:
 عدد الساعات اسم المقرر رمز المقرر

 10 التربية العملية  50110مط
 

 ساعات 10مجموع الساعات 
 



 

 

 
 
 
 

 الفصل العاشر:
 عدد الساعات اسم المقرر رمز المقرر

 2 جغرافية العالم االسالمى 5022جغ
 2 الفكر الجغرافى 5042جغ
 2 فية الميدانية+رحلة عمل ميدانى الجغرا 5062جغ
 2 مواضيع جغرافية متقدمة 5082جغ
 4 بحث علمى )بحث تخرج(  5104جغ

 
 ساعات 12مجموع الساعات 

 
 -المقررات االختيارية :

 
 عدد الساعات اسم المقرر رمز المقرر

 2 اساسيات جغرافية المياه 3092جغ 
 2 التربية البيئية  3102جغ 
 2 ية السكانية الترب 4122جغ 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 أهداف ومقررات قسم التاريخ
 -يسعى قسم التاريخ بكلية التربية لتحقيق االهداف  اآلتية:

ربط المواد التي يدرسها الطالب بالقسم  بما يدرسه من مواد  -    1
 تربوية 

ريبه وتأهيله ليكون مختصا في تدريس مادة  التاريخ والعمل على تد
 بالمرحلة الثانوية.

تدريس الطالب مقررات تركز على تعريفهم بتاريخ شعوب العالم  -2
المختلفة منذ اقدم العصور ، ومرورا بالعصور الوسطى ، وصوال 

 بهم لدراسة التاريخ الحديث والمعاصر لهذه الشعوب



 

 

س تاريخ السودان ، افريقيا والعالم التركيز على دراسة وتدري -3
 العربي عبر المراحل الواردة أعاله.

تبصير الطالب بتجارب تلك األمم وتمكينه من فحص األسباب  -4
 التي قادت إلى مجريات اإلمور واألحوال خاللها.

تزويد الطالب بالمعرفة التاريخية التي تجعله ذا دراية تامة  -5
 ثم القدرة على التنبؤ بالمستقبل. باصول األحداث الحاضرة ، ومن

العمل على تحقيق اهداف الكلية والجامعة وبالتالي تحقيق  -6
 أهداف  التربية السودانية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توزيع المقررات 
 

 الفصل الدراسي األول:
الر س. اسم المقرر رمزالمقرر م.



 

 

 س م قم 
تاريخ االسالم منذ البعثة النبوية حتى  1012تر 1

 فةالراشدةنهايةالخال
2  

  2 تاريخ مدنيات الشرق القديم  1032تر 2
  2 مدخل ال علم التاريخ  1052تر 3
  2 االدب الجاهلى  1012لع 4

 
 الفصل الثانى:

الر
 قم

رمز 
 م.س س. م اسم المقرر المقرر

 1012تر 2 تاريخ الدولة االموية 1022تر 1
  2 تاريخ حضارة وادى النيل 1042تر 2
  3 ريخ اوربا الوسيطتا 1063تر 3
االدب فى عصر االسالم وعصر بنى  1022لع 4

  2 امية

  3 جغرافية افريقيا 1083جغ 5
 

 الفصل الدراسي الثالث:              

الر رمز   م . س  س. م اسم المقرر



 

 

 المقرر قم
 102 2 تاريخ العصر العباسى االول 2012تر 1
  3 تاريخ السودان القديم  2033تر 2
  3 م1800تاريخ افريقيا حتى عام  2053رت 3

 
 
 
 
 

 الفصل الدراسي الرابع
الر
 قم

رمز 
 م . س س . م اسم المقرر المقرر

 2012 2 تاريخ العصر العباسى الثانى  2022تر 1
 2033 3 تاريخ السودان فى العصورالوسطى  2043تر 2
  3 جغرافية السودان 2043حغ 3
  2 االدب العباسى االول 2022لع 4

 
 الفصل الدراسي الخامس:

الر رمز   م . س  س . م  اسم المقرر



 

 

 المقرر قم
( )التركية 1تاريخ السودان الحديث ) 3013تر 1

 والمهدية(
3 2083 

 2053 3 تاريخ غرب وشمال افريقيا الحديث والمعاصر  3033تر 2
  2 منهج البحث التاريخى  3052تر 3
  2  تاريخ التعليم فى افريقيا 3072تر 4
  2 تاريخ السودان االقتصادى واالجتماعى  3092تر او
  2 االدب العباسى الثانى  3012لع 5

 
 الفصل الدراسي السادس :

الر
 قم

رمز 
 المقرر

 م . س  س . م  اسم المقرر

  3 تاريخ الدولة العثمانية  3023تر 1
 3013 3 ( الحكم الثنائى2تاريخ السودان الحديث ) 3043تر 2
  2 التاريخ االمريكى 3062تر 3
  2 اثر الحضارة االسالمية على اوروبا  3082تر 4
  2 انتشار االسالم فى جنوب وشرق اسيا 3102تر او

 
 



 

 

 
 الفصل الدراسي السابع :              

رمز  الرقم
 المقرر

س .  اسم المقرر
 م

م . 
 س

  3 تاريخ الشرق االوسط الحديث والمعاصر 4013تر 1
  2 تاريخ الجامعة والوحدة االفريقية 4032تر 2
تاريخ االسالم والثقافة العربية فى افريقياجنوب  4052تر 3

 الصحراء
2  

 5 2 تاريخ الحضارة والنظم االسالمية  4072تر 4
 2 2 تاريخ االندلس 4092تر 5
 203 2 تاريخ حضارة مروى  4113تر 6
  2 الحروب الصليبية  4132تر او

 
 ى الثامن:الفصل الدراس

الر
 قم 

رمز 
 المقرر

 م.س س.م اسم المقرر

تاريخ شرق ووسط وجنوب افريقيا الحديث  4023تر 1
 والمعاصر

3  

  3 تاريخ اوروبا الحديث 4043تر 2



 

 

  2 تاريخ الحركات القومية فى البالد العربية  4062تر 3
  2 تاريخ الفنون والعمارة  4082تر او
  2 ة الحربية تاريخ االستراتيجي 4102تر 4

 
 
 

 الفصل الدراسي التاسع
 

 م . س  س . م  اسم المقرر رمز المقرر الرقم 
   تربية عملية 50110مط 1

 
 

 الفصل الدراسي العاشر:
 

 اسم المقرر رمز المقرر الرقم
س 
 .م

م 
 .س.

  4 بحث التخرج  5024تر 1
  4 موضوعات  خاصة 5044تر 2
-1956)تاريخ السودان المعاصر 5062تر 3 2  



 

 

1972) 
  2 تاريخ الفرق والمذاهب االسالمية 5082تر 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيا،/ الساعات المعتمدة االختيارية في التخصص:
 ساعة معتمدة( من المقررات التالية: 8يحدد القسم للطالب ) 
 تاريخ السودان القتصادى واالجتماعى  3092/ تر1
 التاريخ االمريكى  3062/  تر2

 اثر الحضارة االسالمية على اوروبا  3082/  تر3

 انتشار االسالم فى جنوب وشرق اسيا  3102/  تر4

 تاريخ الجامعة والوحدة العربية  4032/  تر5



 

 

 تاريخ االسالم والثقافة العربية فى جنوب افريقيا  4052/  تر6

 تاريخ حضارة مروى  4113/  تر7

 عربية تاريخ الحركات القومية فى البالد ال 4062/  تر8

 تاريخ الفنون والعمارة  4082/  تر9
 ثالثا،/ مقررات اختيارية من أقسام أخرى:

ساعة معتمدة ( من مقررات أقسام: الجغرافيا  14يحدد القسم للطالب ) 
 واللغة العربية و علم النفس التربوي.

 ملحوظة:
تتطلب دراسة مقررات التاريخ المذكورة أعاله القيام برحالت علمية داخل  

 وخارج البالد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 قســم التربية الرياضية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم التربية الرياضية
 -: أهداف القسم

 أ/ إعداد مدرس التربية الرياضية للتعليم والتدريب ليكون معلما  رساليا  .
ب/ إعادة تأهيل معلمي التربية الرياضي مراحل التعليم العام بتنظيم  

 مع وزارات التربية الوالية . الدورات التدريبية بالتنسيق
 ج/ إثراء حصيلة البحوث العلمية والفنية في مجاالت التربية .

د/ ألمساهمه في تقديم االستشارات الفنية للهيئات والوحدات التي تطلب ذلك 
 في مجال التربية الرياضية .

 هع/ المساهمة في نشر الثقافة الرياضية والوعي الرياضي لدى الجماهير .



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -: جدول المقررات
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر رمز المقرر الساعات اسم المقرر رمز المقرر
الساعا
 ت

 2 1الجمباز  1022ترض 2 تمرينات رياضية 1012ترض
 2 ةاللياقة البد ني 1042ترض 2 1ألعاب قوى  1032ترض



 

 

1 
 2 1الكرة الطائرة  1062ترض 2 1كرة يد  1052ترض
 2 1كرة السلة  1082ترض 2 أصول التربية 1072ترض
 2 2كرة اليد  1102ترض 2 تاريخ التربية 1092ترض
 2 تنس طاولة 1122ترض 2 تربية ترويحية 1110ترض

 2 التربية الصحية 1142ترض   

ساع14   ساعة12  المجموع
 ة

 الفصل الدراسي الرابع  الفصل الدراسي الثالث
 ساعات اسم المقرر رمز المقرر الساعات اسم المقرر  رمز المقرر

تمرينات  2011ترض
  2رياضية

 2 2الجمباز  2021ترض 2

 ةاللياقة البد ني 2041ترض 2 2ألعاب قوى  2031ترض
2 

2 

كرة قدم )بديل(  2051ترض
كرة الريشة 
 للطالبات

2 
2 

 2 2الكرة الطائرة  2061ترض

 2 2كرة السلة  2081رضت 2 2كرة اليد  2071ترض
وظائف  2162ترض 2 التشريح الوظيفي 2152ترض

 األعضاء
2 

 10   10  المجموع
 
 



 

 

 
 
 
 
 الفصل الدراسي السادس الفصل الدراسي الخامس

 ساعات اسم المقرر رمز المقرر ساعات اسم المقرر رمز المقرر
 2 ألعاب قوى 3022ترض 2 3الجمباز  3012ترض
 3بديلكرة القدم  3032ترض

االيقاع الحركى 
 طالبات

 2 3الكرة الطائرة 3042ترض 2

 2   3كرة السلة 3062ترض 2 3كرةاليد 3052ترض
 2 المعسكرات 3162ترض 2 كرة  السله 3081ترض
 2 التعلم الحركي 3182ترض 2 األعضاء فوظائ 3132ترض
اإلصابات  3152ترض

 الرياضية
2    

برامج  3172ترض
 التربيةالرياضية

2    

منهج البحث  312ترض
 العلمي

3    

 10   17 المجموع
     
 الفصل الدراسي السابع  الفصل الدراسي  الثامن

 رمز المقرر اسم المقرر ساعات رمز المقرر اسم المقرر ساعات



 

 

 4011ترض 4الجمباز  1 4021ترض 4ألعاب قوى    1
الميكانيكية  1

 الحيوية
 4031ترض 1الهوكى  1 4041ترض

 4052ترض 1التنس االرضى  2 4062ترض لتنظيم واإلدارةا 2
 4072ترض 1السباحة  1 4081ترض مبادىء التدريس 1
االختبارات  1

 والمقاييس
 4092ترض العاب بيئية  2 4101ترض

علم النفس  2
 الرياضى

 4111ترض السالح  1 4122ترض

    4141ترض رعاية الشباب 1
 المجموع  8   9

 
 

 الفصل الدراسي التاسع العاشر الفصل الدراسي

 رمز المقرر اسم المقرر ساعات رمز المقرر اسم المقرر ساعات
 50110مط  تربية عملية  10 5021ترض المهرجانات 1
    5041ترض العروض 1
كرة القدم  1

 النسائية
    5061ترض

    5081ترض الحماس 1
مهرجان  1

 السباحة
    5101ترض

 المجموع  10   5



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رابعالالفصل 
 
 
 

  السيرة الذاتية للعمداء 
  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
فيما يلي تقوم بسرد السيرة الذاتية لعمداء الكلية التي استطعنا التحصل    

أو الذين  –أمد اهلل في أعمارهم  –عليها، سوى أن كان للعمداء األحياء 
 ية:نسأله الرحمة والغفران لنا ولهم ولكافة أسرة الكل –توفاهم اهلل 

 
 

 1961األستاذ محمد التـوم التيجـاني.       )المعهـد(       
 م            1968 -

 -1968"              الدكتور عبد القادر حسن الضو.
 م1972

ــدكتور محمــد عبــد الغفــار.            "            -1972ال
 م1974

 -1974الدكتور محمد خليـل جبـارة.         )الكليـة(       
 م1975
-1975لـــدكتور منـــدور المهـــدي.                         ا
 م1979

 -1979الــــدكتور مالــــك بــــدري.                            
 م1980

 -1980الـــدكتور محمـــد عثمـــان طـــه.                      
 م1981



 

 

 -1981الـــدكتور الطـــاهر أحمـــد العاقـــب.                   
 م1983

 -1983.                 الــدكتور عبــد القيــوم عبــد الغنــي
 م1987

 -1987الـــدكتور صـــالح محمـــد األمـــين.                   
الــــــــــــدكتور عبــــــــــــد البـــــــــــــاقي عبــــــــــــد الغنـــــــــــــي.                    م1990
   م1993 -1990

ــــدكتور محمــــد ســــعد.                             -1993ال
 م1996

 -1996الــدكتور بشــير محمــد عثمــان حــاج التــوم.        
 م2000

 -2000الـــــدكتور إبـــــراهيم مختـــــار.                       
 م2001

 -2001الــــدكتور عبــــد الجبــــار ناصــــر.                    
 م2003

 -2003الــــدكتور محمــــد مزمــــل البشــــير.                  
 م2004

 -2004الــــدكتور عبــــد اهلل الخضــــر.                      
 م2009



 

 

ــــاب.       ــــدكتور جعفــــر محمــــد دي م 2009              ال
 )العميد الحالي(

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 سرية ذاتية
 د. عبد القادر حسن الضو االسم  : 

 المؤهالت :

بكالوريوس علوم مرتبة الشرف الثانية العليا بجامعة  - 

 م . 1954باسكتلنده  عام    سنت اندروز 

دكتوراه فلسفة في العلوم بجامعة سنت اندروز  - 

 م.1965نده عام باسكتل

بعد الحصول على شهادة البكالوريوس عملت مدرساً  - 

 م.54/1962العليا في الفترة   في المدارس الثانوية 

بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم ) األحياء  - 

 ( عملت في المواقع اآلتية :

م شغلت منصب مساعد 1965عند عودتي للسودان عام  /1

اإلدارية بوزارة التربية والتعليم وذلك لمدة  مالية الوكيل للشئون ال

 عام واحد . 

تم اختياري نائباً لعميد معهد المعلمين العالي ولمدة عام واحد  /2

ترقيت بعدها لمنصب معهد المعلمين العالي الذي  م ، 66/1967

 التربية  بجامعة الخرطوم . تطور فيما بعد ليصبح كلية 

يد معهد المعلمين بأعبائها المعروفة أثناء شغلي لوظيفة عم /3

األكاديمية أستاذاً لعلم النبات وذلك في الفترة  كنت ايضا من الناحية 

 م.67/1974

اخترت نائب لألمين العام للمجلس القومي للبحوث للفترة  /4

اشرف على النواحي المالية للمجلس  حيث كنت  74/1975



 

 

بحوث وإصدار القرارات ال وتشكيل اللجان الفنية المتخصصة لتقييم 

 فيما يختص بالمنح للبحوث .

 

 

عدت لوزارة التربية مره أخرى كمدير عام إلدارة التدريب  /5

م . كنت وقتها المنسق العام لتدريب 1978/ 75في الفترة 

 المعلمين في كل المراحل .

عملت أستاذاً لعلم النبات في جامعة قاريونس في الفترة  /6

 م.85/1995سرت في الفترة  م ثم جامعة 78/1985

 المناشط والمؤتمرات :

أثناء عملي كعميد لكلية التربية وكمدير عام إلدارة التدريب  

بالوزارة كنت كان لي الشرف أن مثلت السودان أما كعضو أو 

 رئيس لعدد من المؤتمرات منها :

مؤتمر بالتعليم اإللزامي وتدريب معلمي تلك المرحلة وقد عقد  /1

 م بألمانيا الديمقراطية . 1968 مر عام       هذا المؤت

م 1969المؤتمر التربوي العام والذي عقد في الخرطوم عام  /2

إعادة صياغة مناهج العلوم وقد كلفت مع  كنت رئيساً للجنة   

 األحياء للشهادة الثانوية العليا . آخرين  بوضع منهج منفصل لعلم  

لسوداني لمؤتمر تطوير كنت عضواً في الوفد ا 1970في عام  /3

 والذي عقد برئاسة اليونسكو بباريس . التعليم العالي  

كنت رئيساً للسودان لمؤتمر التعليم األساس  1976في صيف  /4

اليونيسيف بجمهورية تنزانيا ، كان هذا  الذي نظمته هيئة  

 االبتدائية. المؤتمر يختص بتأهيل معلمي المرحلة  

 

م بأن أرأس لجنة 1973د كلفت عام باإلضافة لما سبق كنت ق 

لوضع مناهج جديدة للعلوم والرياضيات للمرحلة االبتدائية وذلك 

بالتعاون مع مركز العلوم والرياضيات التابع للجامعة األمريكية 

 ببيروت . 

 



 

 

 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 سرية ذاتية
 .حممد عبد الغفارد.   االسم  :

 بري المحس الخرطوم -أوربي بدنقال   –م 1934:  تاريخ الميالد

 : مراحل التعليم

 مدرسة بري األولية  - 

 مدرسة الخرطوم الوسطي  - 

 مدرسة وأدي سيدنا - 

 1958كلية العلوم  –جامعة الخرطوم  - 

 بكالوريوس في العلوم من جامعة لندن - 

  (Adelaide)بكالوريوس مرتبة الشرف في الكيمياء من جامعة ادليد - 

 م1964باستراليا   

 م.1970الدكتوراه في الكيمياء من جامعة لندن عام  - 

 الخبرات العملية :

 مدرساً بالمدارس الثانوية ) وادي سيدنا ثم حنتوب (. - 

 محاضراً بمعهد المعلمين العالي بأم درمان . - 

 عميد معهد المعلمين العالي بأم درمان . - 

 عميد معهد التأهيل التربوي. - 

مدير معهد الكليات التكنولوجية ) جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  - 

 حالياً (.   

رئيس قسم التقنية الكيميائية بالكلية التقنية بالرياض ) المملكة العربية  - 

 السعودية(.   

 جامعة الخرطوم . –كلية العلوم  –رئيس قسم الكيمياء  - 

 ض بالمملكة العربية السعودية .أستاذ مساعد بالكلية التقنية بالريا - 

 أستاذ مشارك بكلية التربية ثم كلية العلوم جامعة الخرطوم . - 

 . 1979 -1972عضو بالمجلس القومي للتعليم العالي  - 

 . 1979-1975عضو بمجلس جامعة جوبا  - 



 

 

شارك المؤلف في تأسيس كلية جبرة العلمية وهي كلية جامعية  - 

 لشرعية .في الدراسات ا  متخصصة 

 لى اهتمامات كبيرة بالعلوم الشرعية والتربوية . - 

 
 
 
 
 

  

 الذاتية السععععيرة
 

 جبارة خليل محمد  : االسم
 سوداني  :الجنسية
 امدرمان م 1922  :الميالد تاريخ
 وآب متزوج : االجتماعية الحالة
 المال بيت – امدرمان :الدائم العنوان

 : العلمية المؤهالت
 .م1942 غردون كلية دبلوم /1
 . م1959 بيروت – األمريكية الجامعة – واآلداب العلوم بكالريوس /2
 األمريكية المتحدة الواليات – سيراكيوز – الجغرافيا ماجستير /3

 .م1964
 – األمريكية المتحدة الواليات – كولومبيا – العالي التربية دبلوم /4

 .م1969
 . م1972 – القاهرة – الجغرافيا – دكتوراه /5



 

 

 
 
 

 : الوظيفية الخبرات
 :التدريس مجال ( أ

 . م1951-1942 امدرمان الوسطي األهلية المدرسة /1 
 .م1955-1951( مديرا  )  الوسطي المال بيت مدرسة /2 
 . م1960-1959 امدرمان الثانوية األهلية المدرسة /3 
 . م1962- 1960 الرضا بخت التربية معهد /4 
 . م1973-1964 العالي المعلمين معهد /5 
 . م1974-1973 اإلسالمية امدرمان جامعة /6 
 . م1978-1974 الخرطوم جامعة التربية كلية /7 
 . م1986-1978 المنورة المدينة التربية كلية /8 
 . م2000-1986 الخرطوم جامعة التربية كلية /9 

 : اإلدارة مجال ( ب
 (.مديرا  ) الوسطي المال بيت مدرسة إدارة في عمل /1 
 . الخرطوم جامعة – التربية لكلية عميد أول /2 
 . الرضا بخت – الجغرافيا شعبة رئيس /3 
 .العالي المعلمين معهد – الجغرافيا شعبة رئيس /4 
 . اإلسالمية امدرمان جامعة – األكاديمي السكرتير /5 

 



 

 

 
 
 

 : العلمية المشاركات
 . الجغرافيا مادة تعريب لجنة عضو - 
 . السودانية الجغرافية الجمعية رئيس - 
 . الوطنية المعلمين اتحاد رئيس - 
 . الصناعي القرش معهد أمناء مجلس رئيس نائب - 
 : االجتماعية المشاركات 
 ( . وطنية رموز)  تلفزيوني برنامج وتنفيذ إعداد في شارك - 
 . الصناعي القرش معهد أمناء مجلس لرئيس نائبا   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 الرحيم حمنالر  اهلل بسم
 الذاتية السععععيرة

 
 طه محمود عثمان محمد  : االسم

 سوداني  :الجنسية
 الخرطوم م 1933  :الميالد تاريخ
 طفالن ولي متزوج : االجتماعية الحالة
 .امدرمان – الخرطوم جامعة – التربية كلية :الدائم العنوان

 : العلمية المؤهالت
 بيروت األمريكية امعةالج – كيمياء – العلوم في بكالوريوس /1

 .م1963
 . م1963 بيروت األمريكية الجامعة – التربية -التعليم فن دبلوم /2
 األمريكية الجامعة – العضوية الكيمياء – العلوم في ماجستير /3

 .م1963 بيروت
 بيروت األمريكية الجامعة – العضوية الكيمياء – الفلسفة في دكتوراه /4

 .م1974
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 : ظيفيةالو  الخبرات
 :التدريس مجال ( أ

-1963 العالي المعلمين معهد – الكيمياء بقسم محاضر /1 
 . م1966
-1966 العالي المعلمين معهد – الكيمياء بقسم أول محاضر /2 
1974. 
 الخرطوم جامعة – التربية كلية – الكيمياء بشعبة محاضر /3 
 . م1974
 . م1986 الخرطوم جامعة – التربية كلية – مشارك أستاذ /4 
 الخرطوم جامعة – التربية كلية – الكيمياء شعبة رئيس /5 
 . م1979-1985
 . م1981-1980 الخرطوم جامعة – التربية كلية عميد /6 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 : اإلدارة مجال ( ب

 
 . الخرطوم جامعة – التربية كلية عميد /1 
 الخرطوم جامعة – التربية كلية – باإلنابة الفيزياء شعبة رئيس /2 
1974- 
 .م1976  
 جامعة – التربية كلية – الكيمياء شعبة رئيس /3 

 . م1985-1979الخرطوم
 . شهر لمدة باإلنابة الخرطوم جامعة – التربية كلية عميد /4 
 : العلمي اإلنتاج
 في األمريكية الجامعة في الكيمياء قسم في بحثي بدأت لقد  
 :                    عن بيروت
       " Reactions of Benzofurazan Oxide with 1,3 

Diketones" 
 "  بيروت بتفاعل عالميا   يعرف الذي التفاعل من جزء وهو  

Reirut Reaction"                   على يربو ما حضرت ولقد 
 من تأتي حضرتها التي المركبات          وطبيعة مركبا   األربعين
 . البكترولوجية المضادات قائمة ضمن

 
 
 



 

 

 
 

 : المنشورة العلمية األوراق
 .  م1968 الماجستير اوطروحة - 
 . م1974 الدكتوراه  اطروحة - 
 - M.J.Hoddadin, M.U. Taha, A.A. Jarran, and 

C.H. Issidorides, Tetrahedron 1976, 32. 719.                    

                               
 - Part of my work of the reaction of 

Benzofurazan Oxide with 1,3 Diketones which was 

presented at 160th                                                      
 American  Chemical Society National Meeting in 

Chicago,                   
 Illionois in September, 1970 was published.                    

                                                                                        

                                                                  

 
 : النشر قيد العلمية األوراق
 " A Kinetic Study og the Oxidation of Allyl Alcohol 

by Peroxydisulhate" is in the process of publication.        

                        
 : العلمية المشاركات

 األكاديمية ألسس وضع في شاركوا الذين المؤسسين من /1 
 .  العالي المعلمين   لمعهد والتربوية
 م1974 في أنشئت عندما التربية لكلية المؤسسين من /2 

 . الكيمياء بشعبة -  األكاديمية امجالبر  في بالمشاركة
 



 

 

 
 

 .  بيروت األمريكية بالجامعة الكيميائية الجمعية في عضو /3 
 .  السودانية الجمعية المؤسسين من /4 
 والستون المائة القومي االجتماع في بحث من جزء قدم /5 
 .م1970 شيكاغو في األمريكية   الكيميائية للجمعية
 ومن م1976 وحتى 1974 من يةالترب كلية مجلس عضو - 
 .م1986 وحتى 1985     وحتى 1979
 . م1981 – 1980 الخرطوم بجامعة األساتذة مجلس عضو - 
 . الخرطوم جامعة – التربية بكلية االمتحانات لجنة عضو - 
 جوبا جامعة – التربية لكلية االستشاري المجلس عضو - 
 .م1980-1981
 للتعليم القومي المجلس – اإلنسانية الدراسات لجنة عضو - 
 .م1981 -1980 العامة   األمانة – العالي
 وضع في للنظر 1987 التربية كلية مجلس كونها لجنة رئيس - 
 : بموجبها يتم أكاديمية    أسس
 .التربية بكلية األولي السنة بعد الطالب قبول (أ  
 كلية الى المختلفة الجامعة كليات من الطالب تحويل (ب  
 . يةالترب
 
 
 
 



 

 

 
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 الذاتية السععععيرة

 
 بابكر الغنى عبد الباقي عبد  : االسم

 سوداني  :الجنسية
 -  :الميالد تاريخ
 .لثالثة وأب متزوج : االجتماعية الحالة
 . الكويت – المفتوحة العربية الجامعة – التربية كلية :الدائم العنوان

 : العلمية المؤهالت
 الخرطوم جامعة – التربية كلية) العالي المعلمين معهد في تخرج /1

 (. حاليا  
 . المانيا – لويز مارتن جامعة -ماجستير /2
 .المانيا – لويز مارتن جامعة - الدكتوراه /3

 : الوظيفية الخبرات
 :التدريس مجال ( أ

 . الجغرافيا شعبة رئيس /1 
 .بالسودان الجامعات من عدد في درس /2 
 . العربية الجامعات من عدد في درس /3 
 . ماجستير رسالة 34 على األشراف /4 
 . دكتوراه رسالة 16 على األشراف /5 



 

 

 
  

 : اإلدارة مجال(    ب
 . الخرطوم جامعة – التربية كلية عميد /1 
 . النيل وادى جامعة مدير /2 

 
 

 التعليم بوزارة واالعتماد للتقويم العليا للهيئة مؤسسا   رئيسا   /3 
 . العلمي   والبحث لعاليا

 هيئة ألعضاء المهني التطوير لمركز المؤسس المهني المدير /4 
 . الخرطوم جامعة   – التدريس
 . واألجنبي األهلي العالي للتعليم العامة اإلدارة مدير /5 

 :  العلمي اإلنتاج
 : المؤلفات
 . منشورا   بحثا   63 - 
 . منشور غير بحثا   21 - 
 اللغات)  البيئية الدراسات الجغرافيا – تربيةال في كتب 3 - 

 (. والعربية واأللمانية االنجليزية
 
 
 



 

 

 
 

 : العلمية المشاركات
 التدريس هيئة ألعضاء التدريبية الدورات من كبيرا   عددا   نفذت - 

 وعدد الخرطوم جامعة – الجودة وضمان المهني التطوير   مجالي في
 والجامعة قطر جامعة كذلكو  السودانية الجامعات    من مقدر
 . المفتوحة العربية
 . العربية بالمنطقة لليونسكو القومية اللجنة رئيس - 
 واالبتكار للتحديث العالمية للشبكة اإلقليمية اللجنة حاليا   يرأس - 

 .باليونسكو العالي التعليم لكرسي التابعة    للجامعات
 التدريس هيئة اءألعض المهني واالتحاد التربوية الندوة ترأس - 

 . السودانية   بالجامعات
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 الذاتية السععععيرة

 التوم حاج عثمان محمد بشير  : االسم
 سوداني  :الجنسية
 م1939  :الميالد تاريخ
 .لثالثة وأب متزوج : االجتماعية الحالة
  :الدائم العنوان

 : العلمية المؤهالت
 .م1962 الخرطوم جامعة – آداب سبكالوريو  /1
 .لستر جامعة - التربية في العالي الدبلوم /2
 . لستر جامعة – النفس علم في العالي الدبلوم /3
 . م1969 شفيلد جامعة – التربية ماجستير /4
 . م1975 ادنبرة جامعة – التربية دكتوراه /5

 : الوظيفية الخبرات
 :التدريس مجال ( أ

 . م1970-1966 اليالع المعلمين معهد /1 



 

 

 
 

 . السعودية العربية بالمملكة – القري أم جامعة /2 
   

 : اإلدارة مجال(    ب
 . م2001-1995 العالي للتعليم القومي بالمجلس عضوا   /1 
 . م2000  -1996 الخرطوم جامعة بمجلس عضوا   /2 
 . النيلين جامعة – العليا الدراسات كلية في عضوا   /3 
 . النيلين جامعة التربية كلية أبحاث مجلس رئيس /4 
 . النيلين جامعة – األداء ترقية لبرنامج منسقا   /5 
 . المناهج مؤتمر لجنة في عضوا   /6 
 .م2000-1996 الخرطوم جامعة – التربية كلية عميد /7 
 . م2001-1995 واألجنبي األهلي التعليم لجنة في عضوا   /8 
 الخرطوم جامعة التربية ةكلي – التربية فلسفة قسم رئيس /9 
 .م1995
 العالي للتعليم القومي بالمجلس التربوية الدراسات لجنة رئيس /10 
 . م2001   -1995

 :  العلمي اإلنتاج
 : المؤلفات
 ام جامعة - ISLAMIC MORAL EDUCATION كتاب - 
 .م1990 القري
 . م2007 المعلم لتربية اإلسالمية األصول كتاب - 



 

 

 
 

 . م1992 التربية في اتدراس كتاب - 
 . م2004 واللغة التربية كتاب - 
 THE CONTRIBUTION OF PHILOSOPY TO كتاب - 

EDUCATION  
 . هع1400  

 : السودان وخارج داخل العلمية المؤتمرات
 – العربية للمدارس 1979 والثانية األولي الندوة في شارك - 
 . قامبيا
 القري ام جامعة – ةالتربي كلية مجلة تحرير بهيئة عضو - 
 .م1990
 التربية لكلية التربوية المواد مفردات وضع لجنة في عضو - 
 . بالسودان اإلسالمي    بالمركز
 . م2007 الفني للتعليم المستقبلي المسار لجنة عضو - 
 . نيجيريا كانو – اإلسالمية التربية أساس القرآن بعنوان بحث - 
 . نوكا – الدارس في األخالق تدريس - 
 . قطر جامعة في تربويا   بحثا   قدم - 
 . المكرمة مكة جامعة في تربويا   بحثا   قدم - 
 العربية بالمملكة ومحاضرات ندوات مجموعة في شارك - 

 . السعودية
 
 



 

 

 
 . باليرموك التربوية المؤتمرات احد في شارك - 
 : المختلفة العلمية الرسائل على األشراف
 : األشراف
 . ماجستير رسالة 30 ىعل األشراف - 
 . دكتوراه رسالة 24 على األشراف - 

 : المناقشة
 . والدكتوراه الماجستير لرسائل المناقشات من كثير 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 سرية ذاتية
  

 د. عبد الجبار ناصر جمعة على.  االسم  :

محافظة الحصاحيصا  –ن قرية كافي الحالوي – 1/1/1949:  تاريخ و مكان الميالد

 والية الجزيرة .                    –

 المراحل التعليمية :

 1957-1955  مدرسة كافي الصغري : 

  1959-1957 مدرسة المحيريبا األولية : 

 1963-1959مدرسة المحيريبا المتوسطة:   

 1967-1963 مدرسة حنتوب الثانوية : 

 1972-1967كلية العلوم جامعة الخرطوم:  

 المؤهالت العلمية :

مع نيل جائزة الجامعة  –كلية العلوم  –بكالريوس الشرف في علم النبات  *

 م .1972في مايو  والكلية 

 جامعة فلوريدا األمريكية . –ماجستير العلوم  *

 جامعة الخرطوم . –دكتوراه الفلسفة في علم النبات  *

 –كلية التربية  –األحياء  قسم –الرتبة األكاديمية الحالية : أستاذ مشارك  *

 الخرطوم . جامعة 

 التدرج الوظيفي :

-1972مساعد باحث بمركز أبحاث الحياة البرية هيئة البحوث الزراعية  *

 م.1975

 م .1977-1975ابتعاث لدرجة الماجستير من جامعة فلوريدا األمريكية  *

 م .1991-1977باحث بهيئة البحوث الزراعية  *

م وحتى 1991كلية التربية قسم األحياء منذ  –امعة الخرطوم انتقلت للعمل بج *

 اآلن .  

 الخبرة التدريسية :

 م .1975-1972عملت مساعد تدريس متعاون بكليتي الزراعة والعلوم  *

 م .1991-1977عملت محاضراً متعاوناً بكلية الزراعة  *

 م .1991-1988عملت أستاذ مساعد متعاوناً بكلية العلوم  *

أستاذ مساعد متعاوناً بكليات العلوم والتربية والموارد الطبيعية  عملت *

 اإلسالمية . –أعالي النيل  –بحر الغزال  –اآلتية : جوبا  بالجامعات 

 والدلنج . –شاركت في التدريس في الجامعات اإلقليمية مثل جامعة الفاشر  *

 

 



 

 

 

اجستير بقسم شاركت في التدريس لمقررات برنامجي الدبلوم العالي والم *

 األحياء.

 اإلشراف األكاديمي :

أشرفت على العشرات من رسائل الدكتوراه والماجستير وبحوث التخرج  

 والبحوث التكميلية لطالب الدراسات العليا .  

 المؤتمرات العلمية :

 م.1996عضو اللجنة الفنية لمؤتمر الموارد الوراثية للنباتات السودانية  *

 م .2003سبتمبر  –مارس  –لمؤتمر التنوع الحيوي  عضو اللجنة الفنية *

شاركت بورقتين علميتين في مؤتمر النباتات البرية بالعالم العربي الذي  *

 وزارة التعليم العالي . نظمته 

عضو اللجنة الفنية لبرنامج مكافحة الفقر وسط النازحين بوالية الخرطوم  *

 الطوعية .  CRSنظمته منظمة  الذي 

 

 علمي :النشر ال

لدي حوالي عشرة أوراق علمية منشورة بالمجالت العلمية السودانية وذلك إما  *

 كمؤلف متفرد أو بالتأليف المشترك . 

 ألفت كتاب تقسيم المملكة النباتية باالشتراك مع د. عبد هللا الخضر مدني . *

 المناصب اإلدارية :

 . م1993-1991مشرف طالب السنة األولي بكلية التربية  /1

 م .1996-1993رئيس قسم األحياء  /2

 م .1998-1996نائب العميد لبرنامج بكالريوس األساس  /3

 م .2001-1998نائب عميد كلية التربية  /4

 م .2003وحتى مارس  2001عميد كلية التربية سبتمبر  /5

 وحتى اآلن . 2009رئيس وحدة التقويم الذاتي بالكلية منذ  /6

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 الرحيم منالرح اهلل ميس

 الذاتية السععععيرة
 محمد البشير مزمل محمد  : االسم

 سوداني  :الجنسية
 م1946  :الميالد تاريخ
 .ذكور أبناء 7ل وأب متزوج : االجتماعية الحالة
 الخرطوم جامعة – التربية كلية :الدائم العنوان

 : العلمية المؤهالت
 .م1967 العالي المعلمين معهد دبلوم /1
 .م1969 البريطاني المجلس – التعليم تقنيات في دبلوم /2
 . م1975 دتيرويت جامعة – مناهج التربية ماجستير /3
 . م1985 واين والية جامعة – التربية في الفلسفة دكتوراه /4
 . م1984 بريطانيا – األكاديمي األداء ترقية دبلوم /5

 : الوظيفية الخبرات
 :التدريس مجال ( أ

 للقسم ووكيال   سعود بن محمد األمام جامعة – مساعد أستاذ /1 
  م1990-2000
 . م2002-1997 األمام جامعة التربية بقسم مشارك أستاذ /2 
-2002 الخرطوم جامعة – المناهج قسم – مشارك أستاذ /3 
 .م2009

 



 

 

 
 .م1984 – 1980 التربية كلية – العليا الدراسات مشرف /4 
   

 : اإلدارة مجال(    ب
 م1985-1984 الخرطوم جامعة – األداء يةترق مركز مدير /1 

. 
 . م1981-1980 التربية كلية – المناهج قسم رئيس /2 
-1982 التربية كلية – والبصرية التعليمية الوسائل قسم رئيس /3 
 . م1985
 . م2004-2004 الخرطوم جامعة – التربية كلية عميد /4 
 م2007-2004 التربوي والبحث للمناهج القومي المركز مدير /5 

. 
 . لليونسكو السودانية الوطنية اللجنة في التربية لجنة رئيس /6 
 للزكاة العالي بالمعهد المستمر والتعليم التدريب لجنة رئيس /7 
 .م2009
 . م2009 العالي التعليم وزارة التربوية اللجنة عضو /8 
 :  العلمي اإلنتاج 

 : المؤلفات
 دار مكتبة ، الرياض – التدريس وطرق المناهج مدخل كتاب - 
 .م1990اللواد
 
 



 

 

 
 جامعة ، النشر دار – الخرطوم – التربوي التقويم مدخل كتاب - 

 . م 1994    الخرطوم
 المفتوحة السودان جامعة ، الخرطوم ، العامة المناهج كتاب - 

 . م2004،
 . م2007 العام التعليم وزارة ، الخرطوم ، الفني التوجيه كتاب - 
 . بالوزارة التدريب إدارة ، المدرسي قبل التعليم جمنه كتاب - 

 
 :  المنشورة العلمية األوراق
 . تونس - المختارة االعربية الدول بعض في ، اليافعين تعليم - 
 . تربوية دراسات مجلة م2004 التربوي البحث إشكاليات - 
.م2005 تربوية دراسات مجلة – السودان في األساسي التعليم - 
   
 . . والتعليمية التربوية آثارها – الخصوصية دروسال - 
 كلية مجلة ، العلوم تدريس وأساليب الطرق تقويمية دراسات - 
 م2007 المدرسي الكتاب تصميم وتطورات أسس - 1998 التربية

. 
 : السودان خارج العلمية المشاركات

 الثانوية المدارس في التاريخ مقرر منهج في اآلخر صورة - 
 .م 2004   ديسمبر ةالسوداني

 
 
 



 

 

 – الشيخ شرم – القاهرة – التعليم واقتصاديات المنهج - 
 .اليونسكو
 تونس – السودان في العام التعليم مناهج وتطوير تخطيط - 
 .م2005
 .م2006 اليونسكو – غانا – بالسودان للجميع التعليم واقع - 
 . عربيةال اإلمارات – السودان في العام التعليم مناهج تخطيط - 
 . اليونسكو بروكسل – السودان في المناهج - 
 بيروت – السودان في العام التعليم مناهج في االنجازات - 
 .م2003
 تونس – السودان في العام التعليم مناهج في اإلنسان حقوق - 
 .م2005

 : السودان وخارج داخل العلمية المؤتمرات
 . حصرها يمكن ال المؤتمرات من كبيرة مجموعة 
  
 : المختلفة العلمية الرسائل على األشراف
 : األشراف
 . ماجستير رسالة 20 من أكثر - 
 .  دكتوراه رسالة 30 من أكثر - 
 . العلمية الرسائل من كبير عدد على األشراف - 

 
 
 

 ( . مشارك أستاذ)  رتبة الى للترقية بحوث تحكيم - 



 

 

 : المناقشة
 .  حصرها يمكن ال لالرسائ من كبيرة اعداد مناقشة -    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 سرية ذاتية
 د. عبد اهلل خضر مدني.   االسم  : 

 متزوج :الحالة االجتماعية

 السودان –أم درمان  406ص . ب .   العنوان :

 ثالثة  عدد األطفال :

 (  ثويبة عبد هللا خضر 1   

 (  مجتبي عبد هللا خضر2   

 دة عبد هللا خضر(  ساج3   

 Abdallamadani@gmail.com العنوان البريدي:

 0912281460  تلفون :

 *  التعليم العالي :

-1956 بكالوريوس الجامعة األمريكية في بيروت ) كلية الزراعة ( 

1970 

-1975 ماجستير   جامعة اريزونا ) الواليات المتحدة( 

1976 

-1976 دكتوراه   جامعة اريزونا ) الواليات المتحدة( 

1979 

 كلية التربية: –* جامعة الخرطوم 

-1980     أستاذ مساعد ورئيس قسم األحياء /1

1985 

-1985    المشرف األكاديمي لطالب السنة األولي /2

1987 

 1990-1988  عضو لجنة الجوائز واالمتحانات ) مجلس األساتذة( /3

 

 عضو لجنة وضع الطالب الممتحنين خارجيا /4

-1987    )منبعثة من لجنة الجوائز واالمتحانات( 

1989 

 1989    عضو لجنة مكافئة اللجان داخل الجامعة /5

 1989  ممثل كلية التربية بكلية الدراسات العليا جامعة الخرطوم /6

 1999-1996          جامعة الخرطومرئيس قسم األحياء كلية التربية  /7

 

 

 

 *  خبرات خارج جامعة الخرطوم :

mailto:Abdallamadani@gmail.com


 

 

-1985  إنتاج محاصيل كلية األحفاد –أستاذ مقررات النبات العام  /1

1990 

 الجامعية 

 1990-1986 أستاذ مقررات فسيولوجي نبات جامعة أم درمان اإلسالمية /2

-1987    أستاذ مقرر األحياء كلية أم درمان األهلية /3

1990 

-1987   التربية تصنيف نبات جامعة جوبا أستاذ مقررات /4

1990 

 1983   ممتحن خارجي كلية الموارد الطبيعية جامعة جوبا /5

-1987   عضو المجلس العلمي جامعة أم درمان األهلية /6

1990 

-1985   عضو مجلس الممتحنين كلية األحفاد الجامعية /7

1990 

 * المؤتمرات والدورات التدريبية :

 1978   الحة البساتين األمريكية )مانسونتد(عضو مؤتمر ف -

 1979  عضو مؤتمر جمعية فالحة البساتين األمريكية )يوتا( -

-1980    عضو جمعية فالحة البساتين السودانية -

1990 

-1983     عضو جمعية حماية البيئة السودانية -

1986 

 الورشة القومية لدراسة العالقة بين –عضو ورشة عمل  -

 1983 السودان –، الغذاء والتربية مركز أبحاث األغذية  الزراعة 

 1984     السودان –عضو مؤتمر الهوهوبا  -

 عضو الدورة التدريبية على استعمال المجهر اإللكتروني -

 1986       جامعة اإلسكندرية - 

 الرئيس المناوب للجنة مؤتمر تصحيح مسار التعليم -

 1986      قاعة الشارقة  –بالسودان  

 عضو ورشة عمل دراسة مقررات كلية الدراسات الزراعية -

 1988       جامعة السودان - 

 عضو المؤتمر التداولي لدراسة قضايا التعليم العالي -

 1990       قاعة الشارقة  - 

 * المواقع اإلدارية :

-1989-1985-1980            رئيس قسم األحياء /1

1998 

 

 

 



 

 

-1999      التربيةنائب عميد كلية  /2

2000 

-2000      نائب وكيل كلية التربية /3

2003 

-2003     نائب مدير إدارة مطلوبات الجامعة /4

2005 

-2005       عميد كلية التربية /5

2009 

-2008      رئيس مجلس مجمع التربية /6

2009 

 * المواقع األكاديمية :

-2005    عضو مجلس أساتذة جامعة الخرطوم /1

2009 

-2005     عضو المجلس االستشاري للجامعة /2

2009 

-2008     عضو مجلس مجمعات الجامعة /3

2009 

-2006     عضو لجنة الالمركزية بالجامعة /4

2008 

-2004-2000-1998                عضو لجنة الجوائز واالمتحانات /5

2009  

-2006    عضو مجلس التخطيط العالي بالجامعة /6

2009 

 

 المجلس االستشاري لمجالت : *

 البحرين –مجلة العلوم التربوية والنفسية جامعة البحرين  /1

 ليبيا –مجلة العلوم الطبيعية جامعة سبها  /2

 مجلة العلوم التربوية واالجتماعية وزارة العلوم والتقانة /3

-2005   جامعة الخرطوم -رئيس تحرير مجلة كلية التربية /4

2009 

 في العديد من الجامعات محكم بحوث /5

 رئيس اتفاقية الرؤيا الثاقبة بين الجامعة ومؤسسة الرؤيا الثاقبة /6

 للدراسات العليا  

 *  كتب مؤلفة :

 مرفلوجيا النبات لطالب الجامعات والمعاهد العليا /1

 

 



 

 

 تقسيم النبات لطالب الجامعات والمعاهد العليا اجيز وتحت الطبع اآلن /2

 ورش العمل : *

المشاركة في العديد من ورش العمل في مصر ، األردن ، دمشق ، الكويت ،  

 سوريا والسعودية .

نائب رئيس ورشة عمل عزوف الطالب للتقديم لكليات التربية جامعة  -

 . 2007 الخرطوم 

وزارة التربية  –عضو لجنة دراسة مناهج البدايل لمعلمين الثانوي  -

 . 2007والتعليم 

أم درمان اإلسالمية ، دنقال ، القرآن الكريم ،  –ر المناهج عضو لجنة تطوي -

 الدمازين، وأدي النيل . 

 

 

 الدراسات العليا: *

اإلشراف على العديد من الرسائل في درجات الماجستير والدكتوراه بجامعة  /1

  

 الخرطوم. 

اإلشراف على رسائل ماجستير ودكتوراه بجامعة السودان للعلوم  /2

 وجامعة إفريقيا العالمية وجامعة أم درمان اإلسالمية .  والتكنولوجيا

 ممتحن خارجي للعديد من الرسائل في الجامعات المختلفة. /3

جامعة  –تدريس مقررات في دبلوم وماجستير علوم األحياء بكلية التربية  /4

 الخرطوم . 

امعة تدريس مقررات العلوم بكل من جامعة أمدرمان اإلسالمية ، األهلية ، ج /5

 األحفاد ، جامعة جوبا . 

 1989-1996اإلشراف على تدريب معلمي األحياء  /6

رئيس لجان تدريب المعلمين بالجامعات لمحليات الخرطوم ، الخرطوم بحري  /7

 .2009-2005أم درمان  ، 

 .1988- 1980تدريس وتدريب المعلمين أثناء الخدمة  /8

 *  أشخاص يمكن الرجوع إليهم :

كلية  –مدير جامعة الخرطوم السابق  –حمد أحمد على الشيخ بروفسير م -

 حالياً . الطب 

 الكويت . –الجامعة العربية المفتوحة  –بروفسير عبد الباقي عبد الغني  -

 جامعة الخرطوم . –كلية طب األسنان  –بروفسير إبراهيم غندور  -

 
 
 



 

 

 
 
 

 ســيــره علميــه 
 

 البيانات الشخصية:
 سعد محمد سالم  ددكتور محم االســـــم  :  

 

 م 1949 تاريـخ الميالد  :
 

 الوظيفة الحالية : أ. مشارك ـ كلية التربية ـ جامعة الخرطوم
                       

وزارة التعليم العالى والبحث  –رئيس الهيئة العليا للتقويم واالعتماد 
 –ية التربيه كل –العلمي وأستاذ مشارك في التاريخ الحديث قسم التاريخ 

 جامعة الخرطوم .
 

 الحاله االجتماعيه : متزوج ولى عدد من االطفال .
 
 
 
 
 
 



 

 

 ثـانيـا  : المـؤهـالت العلميــه .
 
القسم ااالول كلية االداب  –( بكالوريوس االداب مرتبة الشرف الثانيه 1
 تخصص تاريخ  .  -م 1970جامعة الخرطوم  –
جامعة إدنبره ، المملكه المتحده ،  –(  دبلوم الدراسات االفريقيه  2

 م . 1973
جامعة إدنبره ،  –( درجة الدكتوراة في التاريخ االفريقيى الحديث  3

 م.   1976المملكه المتحده، 
 

 ثـالثـا  : الخبـره الوظيفيـه . 
 
محاضر بمعهد المعلمين العالى ، ام درمان ،  1971-م 1970( 1

رة التربيه والتعليم العام السودانيه السودان وكان هذا المعهد يتبع لوزا
ويقوم باعداد وتاهيل المعلمين بالمدارس الثانويه وتطورهذا المعهد 

 ليصبح كلية التربيه بجامعة الخرطوم. 
 بعثه دراسيه بالمملكه المتحده .      1971-1976( 2
 
 أستاذ مساعد بكلية التربيه بجامعة الخرطوم .     1983 -1976( 3
 
رئيس قسم التاريخ بكلية التربيه بجامعة     1983 -1979( 4

 الخرطوم .
  
 



 

 

إجازة علميه لمدة عام بجامعة الملك سعود   1984 – 1983( 5
 بالمملكـه      

 العربيه السعوديه .                          
 
 أ . مساعد كلية التربيه بجامعة الخرطوم.  1985 -1984( 6
 
ربيه بمدينة عطبره بالسودان وكانت هذه ( أنتدبت لتأسيس كلية الت7

الكلية اول كلية في السودان تقبل معلمين من المرحلة االبتدائيه و 
المرحله المتوسطه بهدف تأهيلهم للحصول على االجازه الجامعيه . ولقد 

 تم االن تعميم هذه الكليات في السودان . 
 

لمي بكلية مساعد العميد للدراسات العليا والبحث الع 1993 -1990
التربيه جامعة الخرطوم . وكنت قد ترقيت لوظيفة أستاذ مشارك في 

 م . 1992
 

 جامعة الخرطوم .  -عميد كلية التربيه  1996 -1993
 جامعة الزعيم االزهرى . –عميد كلية التربيه   1996-1997
عميد كلية التربيه بزنجبار وهى أول كلية جامعية  1997-2002

 ة    مسلمى افريقيا الكويتية . بزنجبار وتتبع للجن
 جامعة الخرطوم . –استاذ مشارك بكلية التربيه  2002-2006

 
 
 



 

 

نائب عميد كلية الدراسات العليا للدراسات االنسانية  2006-2007
 والتربويه بجامعة الخرطوم . 

التعليم العالي م رئيس الهيئة العليا للتقويم واالعتماد بوزارة 2007يوليو
 لمي . والبحث الع

 رابـعـا  : الخبـره التـدريسيـه . 
وألزال اقوم  –م قمت 19976منذ حصولى على درجة الدكتوراه في 

  -بتدريس عدد من المقررات الدراسيه اذكر منها على سبيل المثال :
 < تاريخ انتشار االسالم في افريقيا .  1
 < تاريخ الثقافه العربيه واالسالم في افريقيا  2
 افريقيا العام . < تاريخ  3
 < تاريخ الجامعة والوحدة االفريقيه .  4
 < تاريخ السودان الحديث والمعاصر .  5

ولقد قمت بالتدريس في عدد من الجامعات السودانية مثل جامعة 
الخرطوم ، جامعة ام درمان االسالمية ، جامعة النيلين ، جامعة جوبا ، 

في جامعة الملك سعود  جامعة الزعيم االزهري . كذلك قمت بالتدريس
بالمملكه العربيه السعوديه . كما شملت خبرتى التدريسيه طالب 
البكالوريوس وطالب الدراسات العليا . كما اتيحت لى فرصة التدريس 

م اضافة إلى كلية 1992كاستاذ زائر بجامعة بنسلفانيا بالواليات المتحدة 
 التربيه بزنجبار . 

 
 
 
 



 

 

 المجـالـس واللجـان الجامعيـه .  خـامـسـا  : المشاركـة في
 
 -1976< رئيس لجنة االمتحانات كلية التربيه ، جامعة الخرطوم 1

1978  .  
. ومن 1983-1976< عضو مجلس كلية التربية بجامعة الخرطوم 2

 .  1996 -1993ورئيس هذا المجلس في الفترة 1996 -1990
ة الخرطوم < سكرتير مجلس البحث العلمي، كلية التربيه ، جامع3

1997- 1983  . 
< ممثل الكليه في عدد من لجان ومجالس جامعة مثل مجالس جامعة 4

 الخرطوم ، مجلس الدراسات العليا ، لجنة الترقيات ، لجنة التعيينات . 
 .  1996-1993< رئيس لجنة التعريب بالكليه  5
 -1993< رئيس هيئة تحرير مجلة كلية التربيه بجامعة الخرطوم 6

1996  . 
< مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربيه بجامعة 7

 .  1993 -1990الخرطوم 
وفى الفتره  1983 -1979< عضو مجلس اساتذه جامعة الخرطوم 8

 م . 2007 – 2006والفتره  1996 – 1993
 

 سـادسـا  : االشتـراك فى النـدوات والمـؤتمـرات الـدوليـه . 
 

من المؤتمرات المحليه والخارجيه اذكر منها على سبيل  شاركت فى عدد
  -المثال :

 



 

 

 
 .  1976< عضو مؤتمر " السودان فى إفريقيا " جامعة الخرطوم 1
 
  1981< عضو مؤتمر " تاريخ المهديه فى السودان جامعة الخرطوم 2
 
< عضو مؤتمر " ندوة تاريخ الجزيره العربيه " جامعة الملك سعود 3

1983  . 
 
 عضو مؤتمرات التعليم العام والتعليم العالى فى السودان .  <4
 
< عضو وفى بعض االحيان رئيسا  للجان وضع النظم الدراسيه 5

 والمناهج بكليات التربيه السودانيه . 
 
 < عضو الجمعيه التربويه السودانيه . 6
 
 < عضو جمعية التاريخ السودان . 7
 
تحاد المورخين العرب  . 8  < عضوا 
 
رئيس لجنة الدراسات التربوية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي  <9

2006 . 
 
 



 

 

 
 سـابـعـا  : البحـوث واالشـراف علـى طـالب الـدراسـات العليـا. 

 
 
< أشرفت على حوالى خمسين من طالب الماجستير الدكتوراه فى 1

خ التاريخ وكانت معظم االطروحات العلميه التي أشرفت عليها فى تاري
 افريقيا وتاريخ السودان الحديث والتاريخ االسالمي  . 

 
< نشرت وقدمت فى مؤتمرات وندوات اوراق بحثيه عن تاريخ االسالم 2

 فى افريقياوتاريخ افريقيا وتجارب كليات التربيه السودانيه . 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامسالفصل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 المقابالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقابالت
مع بعض من عمداء  سبة ألهمية ما ورد في المقابالت الشخصية التي أجريتن

الكلية السابقين، أو مع الشخصيات ذات الصلة بالكلية، فقد رأينا أن نوردها كاملة 
، من شهود العيان والممارسين لتوضيح الرؤيا التوثيقية الالزمة للقاريء الكريم

أريخية الثرة، األكاديمية والثقافية للنشاطات المختلفة خالل مسيرة الكلية الت
واإلجتماعية وغير ذلك من النشاطات، فهاك عزيزي القاريئ هذا المحتوى الذي نأمل 

 أن تجد فيه الفائدة المرجوة:

 
ويحوي هذا الباب وصفاً للمنهجية التي أتبعت في جمع المعلومات   

ية والعينات التي اح.. والبيانات المتعلقة بالمعهد من شرح المجتمعات األصلية الكل

 منها تم اختيار العينات التالية :

 ( العينة األولي : 1)



 

 

تضم كبار المسئولين والقياديين من وزارة التربية والتعليم ومعهد المعلمين  

 العالي وشملت العينة الشخصيات اآلتية :

 األستاذ / مندور المهدي أحمد /1 

 األستاذ / محمد التوم التجاني  /2 

 الدكتور / محمد عبد الغفار /3 

 الدكتور / صالح الدين المليك  /4 

 الدكتور / محمد خليل جبارة  /5 

 ( العينة الثانية :2)

تمثل أهم كبار المسئولين في جامعة الخرطوم ومن عاصر تطورات المعهد  

والجامعة  عمل كإداري وكسكرتير أكاديمي و كوكيل وهو البروفسير / محمد عمر 

 بشير .

 (  العينة الثالثة :3)

تضم هيئة التدريس في المعهد ، ويشمل من عاصر كل أو جزء من أحداث  

 المعهد .

 

 

 ( العينة الرابعة :4)

هم خريجي معهد المعلمين العالي بأم درمان قبل تحوله الى كلية التربية تشمل  

 م . 1973وحتى عام  1965الخريجين من أول فوج للمعهد 

 وم التجاني:األستاذ / محمد الت

من كبار التربويين وخبرات التربوية حوالي الثالثين عاماً وشغل مناصب  

تربوية كثيرة في السودان في معهد التربية ببخت الرضا بمدينة الدويم على النيل 

م ، 1961األبيض في السودان . وكان أول عميد لمعهد المعلمين العالي الذي أنشئ 

وزير دولة للتعليم ، وتقلد مناصب سياسية وتربوية في  ثم وكيال لوزارة التربية ، ثم

 السودان ، وخبرات تعدت الثالثين عاماً .

تحصل على شهادات فوق الجامعية ، وعاصر تطور المعهد منذ أنشأه حتى  

وتركه بعد ذلك ليعمل وكيال لوزارة التربية وتمت مقابلته في  1967انتسابه للجامعة 

 م.1980أغسطس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 تحليل البيانات

 . 

يتناول هذا الباب تمحيص وتحليل النتائج الخاصة بالمعلومات واإلجابات التي  

 وردت من المقابالت األربع واالستبيان وهي :

المقابلة التي أجريت مع المسئولين والقياديين في وزارة التربيةومعهد   أ/ 

 سابقا . –المعلمين العالي بأ درمان   

لتي أجريت مع السكرتير األكاديمي للجامعة ووكيلها السابق المقابلة ا ب/ 

 البروفسير / محمد عمر بشير وهيئة التدريس .  

  –المقابلة الثالثة التي أجريت في معهد المعلمين العالي بأم درمان  ج/ 

 سابقا مع أساتذة المعهد . 

 المقابلة التي أجريت مع األستاذ / يوسف بدري رئيس لجنة تقوي  د/ 

 م.1972المعلمين العالي عام  معهد  

 االستبيان الذي وجه إلى خريجي المعهد . هـ/ 

وليصل الباحث إلى نتائج محددة من خالل تجميع البيانات ، قام بتجميع  

اإلجابات المرجحة ، واستخدم الجداول والنسب المئوية واإلحصائيات ما أمكن ، 

 لمزيد من اإليضاح .

ء المتفق عليها بنسب عالية أو بغالبيتها وسيقدم في الباب كما قام بتجميع اآلرا 

 األخير االستنتاجات والملخص والتوصيات ومقترحات الدراسات المستقبلية .

 

 

أوال : تحليل بيانات المقابلة األولي 
68

 

أجريت هذه المقابلة مع المسئولين والقياديين في وزارة التربية ومعهد  

 سابقا . –المعلمين العالي بأم درمان 

وشملت خمسة من المجتمع الكلي األصلي البالغ عدده سبعة ، اثنان توليا  

منصب عميد المعهد وثالث تولي منصب وكيل الوزارة ورئيس مجلس المعهد وعميد 

كلية التربية ورابع شغل منصب نائب العميد ، وآخرهم كان من أوائل أساتذة المعهد 

ساً لهيئة األساتذة في المعهد قبل تحوله إلى جامعة وتولي عمادة كلية التربية وكان رئي

 م .1974الخرطوم في 

 ( :1بيانات السؤال )

اتفقت إجاباتهم جميعا على اآلتي فيما يختص بالسؤال األول حول كيفية  

ظهور وتبلور فكرة قيام مؤسسة تربوية عليا في تدريب المعلمين للمرحلة الثانوية 

                                                 
68
 1دليل المقابلة رقم  2راجع الملحق رقم  

 



 

 

الي ، ظهرت فكرة أنشاء مؤسسة تربوية عليا لتدريب قبل تأسيس معهد المعلمين الع

م ، وكانت 1956المرحلة الثانوية قبل االستقالل وازدادت بشكل كبير بعد االستقالل 

الحاجة جد ماسة لها ، حيث لم يكن هنالك أى مصدر داخل البالد لتدريب معلمي هذه 

 المرحلة .

لمدارس وكثرة األساتذة ومع فجر كل عام جديد ، تزداد الحاجة للتوسع في ا 

األجانب وقلة السودانيين العاملين في هذا الحقل وقد باءت محاوالت الحكومة بالفشل 

لتوفير المعلمين السودانيين ، بإيفادهم للخارج للتدريب وتعيين السودانيين خريجي 

الجامعات العربية خاصة المصرية وغيرها وتعيين بعض مدرسي المرحلة 

ن ولم يكن هناك إقبال على المهنة قبل االستقالل وبعده ، فقد المتوسطة الممتازي

 جذبت الوظائف األخرى الخريجين .

 ( :2السؤال )

حول أسباب عدم إلحاق المعهد أو المؤسسة التربوية لجامعة الخرطوم اتفقت  

 بعض اآلراء على ما يلي :

. ففريق  لم تلحق هذه المؤسسة بجامعة الخرطوم ال ختالف اآلراء حول ذلك أ/

يري أن تدريب المعلمين ليس مكانه الجامعة ، بل معاهد التربية التي تتطور  

لكليات وجامعات تقوم بخدمة التعليم وتدريب المعلمين ، فالجامعة للبحث  

العلمي والدراسات األكاديمية . ثم رأت الجامعة أن ذلك يحتاج لوقت حتى  

 تصل لقرار يتعلق بذلك . 

طرحت الفكرة إلنشاء شعبة للتربية بكلية الخرطوم م 1955وفي عام   

الجامعية ورفضت بحجة أن الطلب على هؤالء الخريجين غير واضح وأمر  

 مشكوك فيه . 

كما طرحت من جديد بعد االستقالل ورأت سلطات الجامعة التأني   

والتمهل في اتخاذ القرار والحاجة تلح بشدة إلنشاء مؤسسة تربوية عليا  

المعلمين للمرحلة الثانوية وأوصت اللجنة الدولية للنظر في التعليم لتدريب  

الثانوي في السودان لضرورة إنشاء معهد وكلية للتربية بجامعة الخرطوم  

 م .1957وأعيدت المحاولة في  

وفريق كان يري تأسيس معهد مستقل عن الجامعة حتى ينمو ويصبح أكبر  ب/

لمرحلة الثانوية وفصله عن العمل مصدر وأعلى مؤسسة لتدريب معلمي ا 

األكاديمي والعلمي بالجامعة ضرورة للسودان كله . وانتصر الرأي األخير ،  

حيث لم تستجب الجامعة ولم تحسم موافقتها بالقبول ، وقام معهد المعلمين  

العالي  بعيدا عن الجامعة بالتعاون بين وزارة المعارف السودانية آنذاك  

 ، ممثلة في الصندوق الخاص لألمم المتحدة .ومنظمة اليونسكو  

 : 3السؤال 

حول الفوائد في قيام المعهد داخل الجامعة أو مستقال منها ، اختلفت اآلراء  

آنذاك حول هذه المسألة ، هل بقاء المعهد بالجامعة كان يريح المعهد من المشاكل 

كقسم أو كلية داخلها ،  التي قامت بداخله ، أما أن انفصاله عنها هو األحسن بالجامعة

فالجامعة ليست المكان لتدريب المعلمين ووضع المناهج والخطط التدريسية ، ولقد 



 

 

يجد االهتمام والعناية الكافية لتحقيق األهداف ولن يجد االستهانة  من الطالب وبالفعل 

جريت الجامعة ذلك بإنشاء شعبة التربية بكلية اآلداب ولم تجد القبول وبدأت تتعثر 

كثيراً ولم يكن فيها سوي أستاذ واحد متفرغ ، ولم تنجح تماما حتى ضمت أخيرا لكلية 

 التربية بعد إنشائها .

كان يمكن للمعهد أن يتطور ويصل الى كلية جامعية ومعهد عال للسودان لو  

وجد التخطيط المسبق السليم لمساره الطويل ، وكان يمكن ان يمنح الشهادة الجامعية 

وأكثر من ذلك لو تم اتصال بأحدي الجامعات أو معاهد التربية في  للطالب ، بل

بعض الدول المتقدمة أو النامية كمصر ، لمنح شهادة جامعية ، أو يعد نفسه لذلك ، 

كما حدث لكلية الخرطوم الجامعية التي تعاونت وانتسبت لجامعة لندن لمنح الشهادات 

تساب السمعة األكاديمية الطيبة ، الجامعية ، حتى أصبحت تقوم بهذا الدور مع اك

كانت المشكلة فقط مشكلة تخطيط مسبق وبعيد ألمدي ونظرة متطورة مع توفير 

االعتمادات المالية الالزمة ولو قام المعهد كهيئة مستقلة بعيداً عن التبعية الشديدة 

ل لوزارة التربية في المسائل اإلدارية والمالية ، لسار الى األمام ولفاق تطوره ك

تصور ، ولكن ذلك لم يعد له تماما عند تأسيسه ، فقد كان هنالك بعض التسرع 

واالرتجال في تنفيذ ذلك المشروع التربوي الكبير ويري واحد فقط نجاح ذلك 

بالجامعة الن استقالل الجامعة بعيداً عن التبعية اإلدارية والمالية واألكاديمية لجهة 

شرية  والمادية لها . ويتيح لمعهد التربية أو أخرى ، وأيضا توفر اإلمكانيات  الب

الكلية أن تستفيد من الجامعة كثيراً خاصة في المجال العلمي ، أما المجال المهني ، 

فيمكن االستفادة من خبرات معاهد التربية في العالم وكان ذلك يجنب المعهد ما طرأ 

المستقل يمكنها حسم  عليه من مشاكل أدارية وأكاديمية وتربوية ، فالجامعة بوضعها

المشاكل بمجرد قيامها بنظرتها العلمية الموضوعية الثاقبة لالمود  دون اعتبارات 

 شخصية مع وفرة اإلمكانات المادية والبشرية .

 : 4السؤال 

حول دور اليونسكو ووزارة التربية في تأسيس المعهد .. اتفقت اآلراء أن  

، وهيئة األمم المتحدة ممثلة في الصندوق وزارة التربية وهيئة اليونسكو العالمية 

 الخاص لها قد ساهمت جميعها في تأسيس وقيام معهد المعلمين العالي . 

قامت المنظمة الدولية بتقديم المال الالزم لشراء المعدات واألدوات  

واستخدمت الخبراء واألساتذة وأشرفت وتابعت ذلك حتى وقف على قدميه تماما ، 

بية المباني وساهمت في توفير األساتذة السودانيين وغيرهم ووفرت وزارة التر

وقدمت الخدمات للطالب وتأهيل األساتذة فلوال مساعدات الصندوق الخاص باألمم 

المتحدة وهيئة اليونسكو الستحال تأسيس ذلك المعهد على النحو الذي قام عليه وساهم 

تبة ومختبرات ومعدات البنك الدولي في تمويل مشروعات التنمية بالمعهد من مك

 وأقسام فيما بعد .

 : 5السؤال 

كان استقصاء اآلراء حول مدي فعالية وتناسب المحتوي التربوي لبرنامج  

إعداد المعلمين بالمعهد مع األهداف المرسومة والمسبقة وان تصميم ذلك البرنامج 

بالنسبة لعمر  يحقق االستفادة القصوى وتنفيذ األهداف .. أتفق األغلبية وهم أربعة أن



 

 

المعهد القصير فتصميم البرنامج قد حقق األهداف المرجوة من تدريب المعلمين 

وتأهيلهم ومساعدة وزارة التربية في تحقيق أهدافها في الفترة القصيرة التي عاشها 

المعهد ، وكان يمكن تطوير المناهج والمحتوي من خالل التجربة وإعادة النظر في 

لمجتمع السوداني لتحقيق المزيد من األهداف والغايات التربوية ذلك ليناسب أكثر مع ا

والبرامج األولي ومحتواها صممت على عجل ، كان أكثرها يشابه برامج ومناهج 

 ومحتوي ومقررات جامعة الخرطوم رغم اختالف األهداف لكل منها .

آخر يري أن األهداف لم تتجانس مع مثل الشعب السوداني العليا وقيمه  

وحية وتعاليمه اإلسالمية وطموحاته وتقاليده وعاداته وأمانيه ، وكان يمكن الر

التخطيط وتصميم ذلك مع األيام لكن لم يهتم بهذا الجانب الحيوي الهام بقدر االهتمام 

 بتخريج أعداد كافيه من المعلمين للمرحلة الثانوية .

 : 6السؤال 

ن العالي بأم درمان والتي استقصاء اآلراء حول شروط القبول بمعهد المعلمي 

تشترط حصول الطالب على درجات عالية ومستوي رفيع في الشهادة الثانوية بأن 

 تكون من القسم األول أو الثاني وأن تكون رغبة المتقدم األولي عند التقديم للمعهد .

اتفق الجميع ان هذين الشرطين وضعا لضمان نوعية رفيعة المستوي ممتازة  

ام بأعداد النشء الصالح وصقلهم وتزويدهم بالمهارات المهنية من الطالب للقي

والعلمية العالية ليساهموا في التطور ، هذا االشتراطان يحققان تحسن مستوي طالب 

المرحلة الثانوية ويطمئن ويرضي طموحات المسئولين والتربويين في نوعية مدرس 

للطالب هو األساس المتين  المرحلة الثانوية نحو العطاء المستمر ، فاألساس الجيد

 لألستاذ القادر على العمل واإلنتاج واالبتكار .

كما رأي أحدهم أن المستوي الرفيع الذي قبل به الطالب كان سببا من المشاكل  

، فطموحاتهم كانت عالية كعلو مستوياتهم األكاديمية التي قبلوا بها وهذا كان سببا من 

م الدبلوم وتحسين المختبرات وتوفيرها مع أسباب مشاكل المعهد فطالبوا بتقدي

األدوات والمعدات وطالبوا بتأهيل هيئة التدريس نفسها إرضاء لتطلعاتهم العالية 

وغيرتهم على المستوي الرفيع ولو قبل الطالب في مستويات متوسطة أو من بين 

مدرسي المرحلة المتوسطة المؤهلين كما يري وحصولهم على الحد االدني فقط 

ط القبول لكان ذلك أفيد وأقيم لوزارة التربية لتحقيق هدف تدريب وإعداد معلم لشرو

 المرحلة الثانوية ، دون المطالبة بالدرجات الجامعية وفوق الجامعية .

 

 

 : 7السؤال 

استقصاء لآلراء حول موضوع الحوافز المالية وغيرها ، محاسنها ومساوئها  

يتهم بالمعهد كطالب وكمدرسين بوزارة  وأثرها في الطالب بالمعهد وفي استمرار

التربية ، حيث كانت تدفع مرتبات شهرية للطالب على أساس أنهم مدرسين تحت 

التمرين ، أسوة بمعلمي المرحلة المتوسطة واعتبارهم موظفين في الخدمة المدنية 

 وعما اذا كان يري أن الحوافز أضرت برسالة المعهد وأهدافه المعلنة .



 

 

أن تلك الحوافز كانت لها آثارها الحسنة على الطالب المقبولين  اتفق الجميع 

فتنافس أحسن الطالب في الحصول على مكان في المعهد وترك بعضهم الكليات 

العلمية كالطب والهندسة وتحول للمعهد ، فغالبية الطالب جاءت من مجتمعات 

ة وقاسية فهي زراعية أو رعوية فقيرة بصورة عامة . أن طبيعة مهنة التدريس صعب

غير محببة في كثير من العالم وخاصة في السودان وال ينتمي اليها الخريج الجامعي 

اال مضطراً ، وهذه المسألة كانت قديم الزمان قبل االستقالل وبعده ومازالت ، ولوال 

الحوافز التي قدمت لما قدم الطالب الى المعهد بهذه الصورة العالية من الرغبة فأوجد 

الشديدة ، جاءت تلك المستويات العالية من الطالب ، وأن قلت الرغبة إلى  المنافسة

كلية التربية ال انعدام الحوافز ، فال يأتيها الطالب اال بعد أن تقفل أمامه أبواب الكليات 

األخرى ،  وال يأتيها اال كرغبة متأخرة جدا وقد وضح ذلك من خالل حديث أساتذة 

أنفسهم فالحوافز لها دور خاصة في مهنة التدريس في المعهد والمسئولين والطالب 

 السودان وتقوم كثير من الدول بتقديم شتى أنواع الحوافز .

 : 8السؤال 

كان استقصاء للرأي حول دبلوم معهد المعلمين العالي وهل يكافئ المجهود  

تمنح الذي يبذل ، أم أنه دون ذلك مرتبة بالمقارنة بالشهادات الجامعية األخرى التي 

 لرصفائهم .

اتفق الجميع أن مستويات الطالب الممتازين التي قبلت ال يناسبهم الدبلوم ،  

وال يرضي تطلعاتهم وطموحاتهم نحو الدراسات العليا المستقبلية ولو كان هذا الدبلوم 

قد قيم أو اعترفت به جامعة لها مكانتها وسمعتها الطيبة ، لقبل الطالب ذلك بروح 

لمشاكل في مهدها وتطور المعهد ولكن كل ذلك بسبب انعدام التخطيط عالية وماتت ا

 والحسم الفوري قبل اندالع النيران من الشرر البسيط .

 

 

 : 9السؤال 

كان بغرض تحديد عما إذا كانت هنالك أسس واحدة وثابتة الختيار األساتذة  

اسه الخبرة الطويلة في هيئة التدريس .. كانت اإلجابات أن االختيار في البداية كان أس

مع المؤهالت الجامعية الجيدة أو فوق الجامعية من دبلومات التربية وغيرها ولم تكن 

هنالك لوائح ثابتة تحدد الشهادة الجامعية األساسية األولي ، بل ال ينظر إليها أحياناً إذا 

جاءت تبعهد دبلوم أو ماجستير أو ما يعادل ذلك ، أو خبرة طويلة في التدريس ، لذا 

مستويات مختلفة من جامعة أروبية ومن االتحاد السوفيتي وانجلترا وألمانية شرقية 

 وغربية ومن مصر ومن أقصي الغرب في أمريكيا ومن جامعة الخرطوم السودان .

وذكر األغلبية أن ذلك االختيار كان يتم بموافقة لجان المعهد األكاديمية  

م  وقد 1970م العالي بعد تأسيسها في م ومصلحة التعلي1965ومجلس المعهد بعد 

قبل خريجون من حملة دبلوم معهد المعلمين وقبلتهم الجامعات األلمانية واألمريكية 

واالنجليزية في الدراسات العليا ، فعادوا يحملون شهادات الدكتوراه بعد ذلك 

 ويعملون حاليا في كلية التربية .



 

 

ة الشرف القسم األول ، من لم يوجد من بين األساتذة من حصل على مرتب 

حيث الدرجة الجامعية التي تمنحها جامعة الخرطوم ومعظم الذين عينوا من حاملي 

الشهادات الجامعية ، القسم الثاني ، فجامعة الخرطوم تشترط القسم الثاني األعلى ، 

 على األقل .

وهناك من عين من حاملي القسم الثالث ، لكن حصلوا على شهادات عليا  

ات طويلة والبعض كان خريجي الجامعة األمريكية ببيروت من الحاصلين على وخبر

درجات عليا ونسب عالية ولديهم شهادات تربوية ويكفي أن نشير الى أن موقف 

كان هنالك عشرين من حملة  66/1967األساتذة في المعهد في العام الدراسي 

افية فوق الجامعية وستة الشهادات الجامعية وأثناء عشر يحملون مؤهالت تربوية إض

 من حملة الماجستير . ولم يكن بينهم احد من حملة شهادة الدكتوراه .
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 :10السؤال 

حول اآلثار المترتبة على تبعية المعهد لوزارة التربية .. اتفق األغلبية أن  

تبعية المعهد لوزارة التربية أثرت سابقا في تأخر ترقيات األساتذة وفي وضعهم 

الوظيفي السيئ المتردي وتحسين تأهيلهم األكاديمي وكان هذا السؤال بمثابة 

اء اآلراء حول ذلك ، فالوزارة كبيرة متشعبة كان يتمركز فيها العمل بصورة استقص

واضحة فكل كبيرة وصغيرة من المسائل تحسم في الوزارة ولم تطبق الالمركزية 

 واإلدارات اإلقليمية والمحلية إال مؤخرا في أواخر السبعينات  وأوائل الثمانينات .

لبياتها أثر على حقوق األساتذة ويري كما أن الروتين وتحكم البيروقراطية بس 

البعض أن لبعض المسئولين بالوزارة يعطلون مصالح األساتذة وحقوقهم حتى ال 

ينافسوهم في الدرجات الوظيفية العليا وال يسبقونهم في الترقي والترفيع كما أن 

 الوزارة ال تملك اإلمكانيات واالبتكارات والحسم لحل مشاكل األساتذة والمعهد كما

 أن مؤهالت العاملين في الوزارة وكفاءاتهم تقل عن تلك بالمعهد .

 : 11السؤال 



 

 

ارتبط السؤال العاشر ودار حول سلبيات التبعية لوزارة التربية ، كما أن هذه  

التبعية لوزارة التربية أدت الى نقص مباني المعهد وتأخير معداته ومختبراته وأدواته 

لى التصديقات المالية الالزمة لكل ذلك فالوزارة ومكتبته ، للروتين في الحصول ع

نفسها في موقف ضعيف من الناحية المالية . ومعظم هذه األدوات تطلب من الخارج 

خاصة ما يتعلق منها بالجانب العلمي والعملي للمختبرات . فلو كان للمعهد االستقالل 

وباألسبقيات  اإلداري والمالي لتصرف في حرية وسرعة وحسم ، فهو إداري بحالة

 الضرورية ، ولكن ليس للوزارة هذه النظرة لكثير من العاملين .

 : 13و 12السؤال 

حول ظهور فكرة انتساب معهد المعلمين العالي بأم درمان إلى جامعة  

م وماهية ذلك في حل مشاكل المعهد فرأي الجميع أن فكرة 1967الخرطوم في 

قويم الدبلوم الذي يمنح للخريجين ليعادل االنتساب ظهرت نتيجة لمطالبات الطالب بت

الدرجة الجامعية ، وأخيرا تم االتفاق مع جامعة الخرطوم للتدخل األكاديمي لتشرف 

على المسائل األكاديمية بالمعهد ، حتى تمنح الخريجين الذين تقبلهم درجة 

، وأصبحت  1967البكالوريوس في التربية وتم ذلك باتفاق األطراف المعنية منذ 

وزارة التربية تشرف على النواحي اإلدارية والمالية في المعهد وشبه الكثيرون هذه 

العالقة ، بعالقة كلية الخرطوم الجامعية بجامعة لندن التي منحت الشهادات الجامعية 

للخريجين . وساهم في حل مشكلة الدبلوم وتحسين المستويات األكاديمية واالستفادة 

بكالوريوس حق معقول للخريجين نسبة لمستوياتهم التي من خبرات الجامعة ومنح ال

 قبلوا بها وضرورة حل مشاكل الطالب األكاديمية . 

 : 14السؤال 

استقصاء ألآلراء حول مدي أحقية طالب المعهد الذين نالوا بكالوريوس  

التربية في المطالبة بتعديله إلى بكالوريوس تربية وعلوم للذين يدرسون بقسم العلوم 

 لى بكالوريوس تربية وآداب لطالب اآلداب .أو إ

كان رأي ثالثة من القياديين أن الطالب جاءوا إلى المعهد للتخصص في مهنة  

التدريس ، فتخصصهم تربية وهي أساس الدراسة ، ولم يأتوا للدراسات األكاديمية 

كليات البحتة ، كما هو الحال في الجامعات ، ولو أرادوا ذلك لكان األفضل االلتحاق ب

الجامعات المختلفة ، واسم المعهد نفسه تربوي ومهني وهذا تهرب من المهنة ، وما 

جاءوا من اجله ، كما ان معظم معاهد التربية وكلياتها تمنح درجة جامعية في التربية 

مع توضيح التخصص الذي يدرسه من علوم محددة أو دراسات أولية في مجاالت 

قدمت لهم بغرض تأهيلهم للعمل كمدرسين . ويري وفروع محددة ، كما أن الحوافز 

اثنان أن من حق الطالب طالما يدرسون مناهج كليات الجامعة وبرامجها ومحتوياتها 

باإلضافة إلى التربية مطالبتهم بذلك ، فبعض الجامعات تتيح ذلك كالجامعة األمريكية 

غباتهم وتمنحهم في بيروت . كما أن ذلك يعطيهم حرية اختيار المهن التي تناسب ر

أوضح الفرص للتحضير للدراسات العليا في مجاالت التربية أو العلوم أو اآلداب ، 

 فطموحات الدارسين ال تتوقف أبداً .

 

 : 15السؤال 



 

 

هدف استقصاء اآلراء حول لجنة األستاذ يوسف بدري التي تكونت في مارس  

د والتي تمثلت في م حول مدي نجاحها في تحقيق أهدافها لحل مشاكل المعه1972

 المشاكل اإلدارية والمالية واألكاديمية .

رأى الجميع أن اللجان تساعد فقط في تقديم توصياتها بعد دراسة المشاكل  

لتضع التصورات المستقبلية ولكن التنفيذ صعباً ، فالمشكلة األساسية تكرر نفسها ، 

تأهيلهم في بعثات دراسية فحل مشاكل األساتذة من توفير الوظائف الالزمة والالئقة و

وتحسين أوضاعهم المادية ومرتباتهم وتوفير كافة المتطلبات الالزمة للدراسة من 

معدات وأدوات ومختبرات ومكتبة ومنح الطالب مرتبات شهرية أو إعانات مناسبة 

تحتاج إلى توفير المال الالزم وهو لم يتوفر دائما وهو اكبر المشاكل ، لذلك ال يتم 

طدم بالتصديقات المالية القليلة للدولة وضعف ميزانيتها العامة التي ال ترتفع ألنها تص

إلى طموحات المؤسسات والدوائر الحكومية والوزارات فالعائق األول توفير المال 

 الالزم لحل مشاكل األساتذة جميعها .

أما مشاكل الطالب األكاديمية فيمكن حلها باالتصال بالهيئات الدولية  

ات ودراسة ذلك سريعا ومقارنته بما يدرسون وبالمحتوي الذي يتضمنه والجامع

المعهد واألهداف التي رمي إليها ، وقد تم أخيرا في هذا العام الدراسي 

م منح خريجي كلية التربية بكالوريوس العلوم أو اآلداب في التربية 1981/1982

 وهو يتضمن العلوم أو اآلداب إلى جانب التربية .

 : 16السؤال 

استقصاء اآلراء حول أسباب مشاكل المعهد وهل كانت نتيجة االرتجال وعدم  

 التخطيط السليم للحاضر والمستقبل قبل إنشاء المعهد . 

كانت إجابات الجميع أن النظرة المستقبلية للمعهد لم توضع ولم تتضح أبعادها  

إلى األمام وال صبح تماما ولم يخطط لمستقبله ولو تم ذلك فعال ، لتطور المعهد وسار 

اكبر مؤسسة تربوية عليا في البالد ، فهي مشاكل أساسها التخطيط وانعدام التخطيط 

العلمي المدروس وهيئة اليونسكو نفسها لم تساعد في حلها بتوفير المنح الدراسية 

 لهيئة التدريس نحو الدراسات العليا .

 

 

 : 17السؤال 

معة الخرطوم كواحد من كلياتها ، استقصاء اآلراء حول ضم المعهد إلى جا 

 وهي كان هنالك ثمة بديل أفضل من هذا االنضمام .

جاءت اإلجابات من ثالث انه كان يمكن إيجاد البديل ليقف المعهد مستقال ،  

بشرط توفر المال الالزم لحل مشاكل األساتذة اإلدارية من وظائف وتحسين 

كل ذلك يحتاج لتوفر المال الالزم فقط أوضاعهم  المادية واألكاديمية واالجتماعية و

ليقف المعهد كأكبر مؤسسة تربوية عليا مستقلة ويمكن توفير ما يحتاجه من معدات 

وأدوات ومكتبات وخدمات للجميع ، كان يمكن منح الطالب بكالوريوس العلوم 

م ورأي اثنان أن الوزارة لم تستطع 1981/1982واآلداب في التربية كما حدث في 

 كل المعهد فأرادت التخلص من المسئوليات برميه للجامعة .حل مشا



 

 

 : 18السؤال 

استقصاء اآلراء حول مدي نجاح المعهد في تحقيق أهدافه ، فيما يتعلق بإعداد  

المعلمين ، فقد نجح تماما ، ففي خالل عشر سنوات من عمره تم توفير المدرسين 

عهد خالل ثالث سنوات فقط في المؤهلين للمدارس الثانوية ويكفي أن نشير أن الم

حقق ما لم تحققه جامعة الخرطوم والجامعة األمريكية في  1967و1966و1965

بيروت خالل عشر سنوات .
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فالتدريب أثناء الخدمة ، لم ينجح تماما فقد كان ينقص  

المعهد االمكانات للقيام بذلك ، كما أن التدريب يحتاج لدراسة أقلها عام ، تمنح بعدها 

ا فوق الجامعي وهو حق لم يمتلكه المعهد ، فهو ال يملك حتى الدرجة الجامعية دبلوم

لخريجيه الذين منحوا في البداية دبلوما بدال من الدرجة الجامعية ، ولكنه درب أعداداً 

خالل سنوات ولفترات تدريبية قصيرة ولم يقم بتدريب المعلمي الثانويات غير 

أن قيام جامعة الخرطوم بإنشاء شعبة للتربية  المدربين من خريجي الجامعات ، كما

ودراسات عليا لدبلوم التربية لمدة عام وكذلك جامعة القاهرة فرع الخرطوم 

م أضرت بجهود المعهد ولم يطور . قام المعهد بتدريب معلمي المرحلة 69/1970

المتوسطة أثناء الخدمة ولمدة عامين في الدراسات التربوية والعلمية المتطورة 

 تحسين مستوياتهم وبذلك بمتوسط عشرين من الجنسين كل عام .ل

وفي مجال البحث التربوي والمناهج والتدريب شارك مع وزارة التربية  

خاصة في تعريب المناهج والمقررات والمحتويات والتدريس في المرحلة الثانوية 

طبعت م وأسندت هذه المهمة للمعهد وصممت المناهج والمحتويات و1965منذ عام 

الكتب بعد تأليفها وتنقيحها من جانب األساتذة الذين قاموا بتجربتها في المدارس على 

أيدي طالب المعهد الذين يتدربون ووصلتهم التقارير الالزمة للتنقيح . كما أنه أسدي 

النصح لوزارة التربية فيما يختص بالمناهج والتدريب وطرق التدريس في المرحلة 

د هو المرجع واألصل في هذه المسائل خالل السنوات األولي من الثانوية وكان المعه

 عمره .

 ثانياً : بيانات المقابلة الثانية :

أجريت مع األستاذ محمد عمر بشير كممثل لجامعة الخرطوم فهو من أكبر  

المراجع ألنه أرخ للتعليم وعاصر أحداث المعهد والجامعة كسكرتير أكاديمي ثم 

درجة بروفسير في معهد الدراسات األفريقية واآلسيوية .. وكيال ، ثم أستاذ في 

 وكانت اإلجابات حسب تسلسل األسئلة كما يلي :

 : 1السؤال 

كيفية اختيار وإعداد المعلمين في المرحلة الثانوية قبل أنشاء المعهد كان يتم  

ذلك من كلية الخرطوم الجامعية والمدارس العليا والجامعات المصرية والعربية 

صة جامعة القاهرة ودار العلوم واألزهر بمصر والجامعة األمريكية ببيروت بعد خا

أيفاد معلمي المرحلة المتوسطة الممتازين إلى هناك والى الجامعات االنجليزية 

والمعاهد التربوية كمعهد التربية في مدينة ليز بانجلترا ولكن ذلك لم يوفر األعداد 

د العلمي بأم درمان القسم العالي والذي كان يمنح الالزمة ، ثم استعين بخريجي المعه
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خريجيه الشهادة العالمية التي تنتسب إلى جامعة األزهر الشريف بمصر ، ثم خريجي 

 خاصة في المجاالت األدبية واللغة العربية . 1959القاهرة فرع الخرطوم منذ عام 

 : 2السؤال 

ته مع إجابات من سبقوه في فكرة قيام معهد المعلمين العالي .. أتفق في إجابا 

المقابلة األولي حول قيام معهد المعلمين العالي وبعد أن طرحت الفكرة من قبل 

االستقالل وليقوم في جامعة الخرطوم ، ولم تنفذ للخالفات في الرأي حول نظرة 

الجامعة في قيامها بالبحث  األكاديمي والعلمي  وليس تدريب المعلمين كما تري 

.. قامت المحاوالت مع منظمة اليونسكو والصندوق الخاص لألمم  وزارة التربية

بين  1961المتحدة ووقعت اتفاقية أنشاء معهد المعلمين العالي بأم درمان في مطلع 

 وزارة التربية هيئة اليونسكو إلعداد معلمي المرحلة الثانوية بالسودان .

 

 : 3السؤال 

خارج نطاق جامعة الخرطوم اتصل بالسابق وكان حول أسباب قيام المعهد  

ويرد ذلك الختالف الرأي حول دور الجامعة في الدراسات األكاديمية والبحوث . 

فتدريب المعلمين يمكن أن يتم في معاهد مهنية تخصصية .ووزارة التربية تريد 

 االكتفاء الذاتي من المعلمين وتوليها اإلدارة يتيح لها تحقيق ومتابعة أهدافها .

 : 4السؤال 

حول المجهودات التي بذلت لتقويم دبلوم معهد المعلمين العالي بأم درمان ،  

فأجاب أن التقويم األكاديمي ليس سهال ،  ويحتاج إلى تقويم كل شيء في المعهد  ، 

حتى يمكن على ضوئه تقويم الدبلوم . والجامعة لم تكن طرفا في كل ما سبق من 

ا وتدريب الطالب واختيار هيئة خطوات من قبول الطالب ومناهجهم ومحتوياته

التدريس في المعهد . كما أن إمكانات المعهد كانت فقيرة في المكتبات والمراجع 

والمختبرات واألدوات والمباني ، وكل هذا أثر في مستويات المعهد والجامعة ال تقيم 

 بأثر رجعي دون دراسة علمية .

م وتم ذلك في 1964نذ يحتاج ذلك إلى دراسة األمر والتفكير المتأني ، م 

بانتساب المعهد إلى جامعة الخرطوم لتمنح الجامعة الطالب درجة  1967

البكالوريوس في التربية . حلت مشكلة الطالب ، كما حدثت تغيرات أكاديمية في 

المناهج ومحتوياتها لتواكب مثيالتها في الجامعة واشتراك أساتذة الجامعة في 

ابط الختيار أساتذة المعهد في نفس مستوي الجامعة التدريس بالمعهد وتم وضع الضو

، وقد تحسن الوضع األكاديمي كثيراً ، فأشرفت الجامعة على كل ذلك حتى تم منح 

بكالوريوس التربية بعد أشرافها على االمتحانات والمسائل األكاديمية . وأصبح 

ستفادة من اإلشراف اإلداري والمالي لوزارة التربية ، حتى يتمكن المعهد من اال

جامعة الخرطوم ويتطور إلى مؤسسة مستقلة عليا لتدريب معلمي المرحلة الثانوية 

ولم تكن الجامعة راضية كل الرضا عن سير تجربة االنتساب الن النظام في المعهد 

ال يمكن من تنفيذ اللوائح لغياب الكادر اإلداري المتمرس بالشئون الجامعية ومجلس 

 هد واالعتماد على أساتذة متعاونين .الجامعة ال يمثله المع

 : 5السؤال 



 

 

حول قبول بعض خريجي المعهد بالسنة  الثانية بكلية العلوم بالجامعة وبالسنة  

الثالثة بكلية اآلداب ، ذكر أن الجامعة لها تقاليدها وقوانينها وأنها ال تمنح شهادة 

اء في حاالت الى جامعية لمن تقل دراسته بالجامعة لثالث سنوات ويمكن االستثن

سنتين 
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كما أنها تقوم كل طالب على حده ، على ضوء شهادته الثانوية ومستواه  

 األكاديمي بعد التخرج من المعهد وعلى ضوء خبراته .

 : 6السؤال 

عن الخطوات التي مهدت لالنتساب ، وكان قد أجاب عليه عرضا أثناء شرح  

بعض التفصيالت مثل تقويم مناهج  مشكلة الدبلوم في السؤال الرابع ، لكنه أوضح

المعهد وساعات الدراسة ومراجع المكتبة والمختبرات وما تحتوية ، ثم بعد ذلك تمت 

اجتماعات لمراجعة ذلك بحضور األطراف المعنية من المعهد والتربية والجامعة 

الذي ينظم هذه العالقة المسماة باالنتساب وكان ذلك ردا  36حتى صدر القانون رقم 

 ى الخطوات التي مهدت لالنتساب .عل

 : 7السؤال 

كان استقصاء للرأي اذا كان قد ساهم االنتساب في حل قضايا المعهد اإلدارية  

واألكاديمية وغير ذلك ، فأوضح أنه حل القضايا األكاديمية لحد كبير فيما يتعلق بمنح 

أساتذة المعهد الطالب البكالوريوس في التربية وتحسين األداء األكاديمي واحتكاك 

بأساتذة الجامعة واالشتراك في اللجان األكاديمية واكتساب الخبرات من الجامعة في 

 هذه الميادين .

 : 8السؤال 

حول قيام شعبة للتربية بكلية اآلداب رغم نقص إمكاناتها واعتمادها على  

 أستاذ واحد متفرغ ..

أقسام وفروع أوضح أن كليات الجامعة تتطور ولها حق التوسع وإنشاء  

مختلفة في المجاالت التي يقرها مجلس األساتذة ومجلس الجامعة طالما راو ذلك ، 

وأن نقص اإلمكانات يمكن أن تعوض مع الزمن والجامعة أساسا للبحث العلمي 

واألكاديمي في التربية والعلوم واآلداب ولكي ما يتضح أن قيامها وقيام معهد التربية 

فعال على دور المعهد وجهوده للقيام بأعباء ومهمة التربية  بجامعة القاهرة قد أثرت

ومعهد التربية بفرع جامعة القاهرة بالخرطوم الذي لم يستمر سوي ثالث سنوات . 

بالرجوع الى المكاتبات الرسمية في جامعة الخرطوم فيما يتعلق بشعبة التربية أنها 

من أساتذة في المقام  قامت في ظروف صعبة ، لم تتوفر لها المقومات الضرورية

األول وحتى المباني الالزمة والوسائل المعنية ، هذه  الشعبة التي قامت في نفس فترة 

قيام المعهد وكان يمكن تجميع الجهود في معهد المعلمين بدال من إضعاف المعهد 

وبالتالي تعثر شعبة التربية وعدم تطورها على ضوء ما يلي : فنستعرض أهم ما 

 الوثائق الرسمية :ورد في تلك 

م الصادرة من الدكتور حسن ابراهيم حسن 26/8/1971المذكرة بتاريخ  /1

مقرر لجنة النظر في أمر شعبة التربية بالجامعة ومستقبلها لتقديم بتقرير  

للسيد مدير الجامعة على أن يبحث األمر مع وزارة التربية والتعليم العالي  
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ربية والتعليم العالي لينضم للجنة التي وموجهة الى السيد/ وكيل وزارة الت 

كونت من داخل كلية اآلداب بالجامعة والسيدان حسن أحمد يوسف وهاشم  

 ضيف هللا كأعضاء في اللجنة . 

م الصادرة من مدير جامعة الخرطوم 28/8/1971بتاريخ  3 -7المذكرة رقم  /2

يد كلية البروفسير مصطفي حسن أسحق الى البروفسير عبد هللا الطيب عم 

اآلداب تتحدث عن محادثاتهما بشأن مستقبل قسم التربية واآلثار في الكلية ،  

ويرجو فيها السيد المدير توفير كل السبل لتطويرهما وتعاون العميد مع  

أساتذة القسمين حتى يتمكن من أداء مهامهم على وجه الكمال ، بصورة الى  

تاذ الوحيد في شعبة التربية آنذاك األساتذة المعنيين في القسمين وبينهم األس 

 الدكتور ناصر السيد . 

هذا الرجاء يؤكد تصدع الشعبة ، فلديها أستاذ واحد فقط ، ويحاول السيد  

 مدير الجامعة إنقاذها . 

التقرير الذي رفعه أساتذة علم النفس في شعبة التربية بكلية اآلداب في  /3

 تي :نلخص أهم ما ورد فيه في اآل 1972فبراير  

بدون مبالغة ، كان عمل األساتذة المحاضرين بطوليا وصعبا في العام  أ/ 

 فالتدريس كان بدون كتب دراسية وبدون تدريب  1972الدراسي   

عملي وبدون تخطيط صحيح وسليم وفقد خالل ذلك طالب الدبلوم )   

عام دراسي بعد الجامعة ( أكثر من ثلث المقررات بدايتهم متأخرة أما   

 المتوسط فلم يجدوا وقتا لدراسة أساسيات   -طالب السنة الثانية   

الدراسة ولم تكن هناك اجتماعات بمعناها الصحيح في الشعبة فهي   

 خالية من القرارات وبينما السنة تقترب من نهايتها ليس هنالك ما   

 يشير الى التخطيط الذي اعد للسنة القادمة .  

ال بد من زيادة الساعات الدراسية وأعداد الطالب بالنسبة للعام القادم ف ب/ 

 البد  من أن تبدأ السنة الثالثة بزيادة الساعات الدراسية لعلم النفس   

 % 50في السنة الثانية ووضع االعتبار لدبلوم عال آخر وأن يكون  

 من الكورسات الدراسية عمليا في المختبرات من الفترة القادمة وال بد  

 مادة علم النفس خالل بكالوريوس التربية مع وضع من النظر في  

 خطة تنظيمية للسنوات الثالثة القادمة مع ضرورة ما يلي : توفير  

 المحاضرين .. المعدات .. أدوات االختبارات .. الكتب الدراسية ..  

 المختبرات الخاصة والفنيين وسعات أكثر لطالب السنة الثانية . 

 مة والخطط  المرسومة واالعتمادات المالية أهمية القرارات الحاس ج/ 

 لهيئة التدريس والمعدات بدون تأخير للفترة القادمة .  

 وأخيراً أقترح األساتذة الخطوط العريضة للخطة من مناهج علم  د/ 

 النفس في بكالوريوس التربية . ) انتهي التقرير (.  

سكرتير لجنة العمداء  تقديم البروفسير عبد هللا الطيب في مذكرته للسيد/ /4

.  باقتراح بقيام كلية للتربية 7م رقم آداب /تربية/23/12/1972بتاريخ  

 ونورد ملخصا ألهم ما ورد فيها : 



 

 

  معهد للتربيةسبق تقديم هذا االقتراح من كلية اآلداب نفسها لقيام  أ/ 

 وتعثر مرات ثم أجيز أخيراً بإنشاء قسم )شعبة ( للتربية .  

سم أو الشعبة ال يخلو من تنافر مع نظام كلية اآلداب ألنه ال عمل الق ب/ 

أحيانا كثيرة  –يخلو بطبيعته من عنصر مهني يحتوي طلبه اتجاههم   

 غير أدبي ولكن علمي ، كمن يراد منه تدريس الكيمياء مثال .   

 والتنافر فيه إرهاق للكلية والقسم والمخرج وضع قسم التربية أو   

 . معهد للتربية أو كلية للتربيةمكان الالئق المناسب له هو الشعبة في ال  

 تقدمت اآلداب باقتراح لقيام شعبة لعلم النفس واعترضت بعض  ج/ 

 الكليات بحجة أنها أولي وللرابطة بين علن النفس والتربية ورد   

 االقتراح بإنشاء كلية التربية اآلن ويكون علم النفس احد أقسامها   

 ولي سد حاجة كلية اآلداب وغيرها والعناية بعلم النفس .وشعبها لتت  

 

 

 

 أرفق االقتراح السابق لقيام كلية التربية ليتكون من  : د/ 

 قسم التربية . /1  

 قسم لعلم النفس . /2  

 قسم لطرق التدريس . /3  

 قسم لوسائل اإليضاح والتعليم الفني . /4  

،  72ديسمبر  28في  39داب رقم أهم ما ورد في اجتماع مجلس كلية اآل /5

 الفترة الخامسة ما يلي بخصوص شعبة التربية بكلية اآلداب . 

  –إعادة مقررات شعبة التربية السنة األولي واإلعدادية والثانية  أ/ 

 والثالثة حيث تحتاج لتفاصيل أكثر وتقبل من حيث المبدأ –المتوسطة   

 مود عبد هللا من شئون غياب د. ناصر السيد يتولي األستاذ مح ب/ 

الطالب إعداد االمتحانات للشعبة . كما قرر مدير الجامعة أن التربية   

 لن تدرس في السنة الثالثة ما لم يقر مجلس األساتذة المقررة   

والمحتمل الن الطالب الدارسين للتربية في السنة الثانية عليهم تركها   

 وإسقاطها .  

ة أن مجلس األساتذة قد أعاد المقررات ثانية أخطر العميد مجلس الكلي ج/ 

 حيث اللوائح غير مكتملة ، وال يمكن عمل شيء اآلن لغياب د.   

ناصرالسيد رئيس الشعبة غير المحدد وأن المدير يري أن التربية ال   

تدرس في السنة الثالثة لحين إجازة المقررات من مجلس األساتذة ،   

 ك وإسقاط مادة التربية العام القادم .وعلى طالب السنة الثانية تر  

أن كورسات السنة الثالثة والرابعة  829الواقعة رقم  –أعلن العميد  هـ/ 

 لن تتوفر الفترة القادمة لألسباب السابقة  ونقص هيئة التدريس   

وأضاف  أنه من المحتمل عدم توفر كورسات السنة األولي والثانية   

 مين العالي بأم درمان . واحتمال تركها لمعهد المعل  



 

 

10كما أن رؤساء الشعب في الكلية قد ناقشوا في اجتماعهم بتاريخ  و/ 

   االقتراح بجعل قسم التربية أو الشعبة كلية مفصلة  7/1973/  

 واصطدموا بالصعوبات والمشاكل .  

 

 ، اقتراح  72/73ميزانية قسم التربية : وظيفة واحدة شاغرة لعام  ز/ 

 م .73/1974للعام الدراسي وظيفتين   

التمس عميد كلية اآلداب من األستاذ محمود عبد هللا بقسم شئون الطالب  /6

بالجامعة القيام بأعمال شعبة التربية حتى تنتهي فترة االمتحانات كما جاء في  

 م.7/3/1973بتاريخ  7المذكرة رقم آداب/تربية/ 

ي هيئة التدريس التي تحتوي هذا يؤكد تدهور شعبة التربية والنقص الهائل ف 

 على أستاذ واحد غير متواجد باستمرار . 

وصدرت مذكرة هامة وعاجلة من عميد كلية اآلداب الى مدير الجامعة في  /7

 ومن أهم ما جاء فيها ما يلي : 29/4/1973 

" أرى أن تتوقف شعبة التربية ويعطي التفكير الجاد بإنشاء معهد كامل  

ولة النامية ال تحتمل أن يكون لديها رفاهية بشعبة تربية للتربية ، فهذه الد 

نظرية تقدم تربية نظرية الختيار بسيط من طالب كلية اآلداب " كل ذلك  

يؤكد ضعف شعبة التربية ورأى المسئولين في إيقافها وإلغائها ووضح اتجاه  

 الكلية في ذلك من خالل ما ورد . 

ف في الشعبة واالتجاه القوي إللغائها لقد علم طالب شعبة التربية بالموق /8

فرفعوا مذكرة بواسطة اتحاد الطالب في الجامعة للسيد/ عميد كلية اآلداب  

م يرجون فيها استمرار مادة التربية 18/7/1973ومذكرة أخرى بتاريخ  

وتذليل المشاكل من مناهج بإشراك المختصين في معهد المعلمين العالي  

رطوم ووزارة التربية واالستعانة بأساتذة غير وجامعة القاهرة فرع الخ 

 متفرغين ، كما أن المراجع في طريقها للوصول . 

ثم يحسم البروفسير عبد هللا الطيب عميد كلية اآلداب مشكلة شعبة التربية  /9

بتاريخ  7بوقف جميع دروس التربية بالكلية حسب المذكرة رقم آداب /تربية/ 

د/ مدير الجامعة وأهم ما تضمنته حسب قرار م الموجهة للسي1973يوليو 23 

 كلية اآلداب ما يلي : 

 وقف دروس التربية في السنة الثالثة فيما بعدها بناء على توصية  أ/ 

 المدير وقرار مجلس األساتذة .  

وقف دروس التربية في السنتين الثانية واألولي لعدم الجدوى بسبب  ب/ 

 عدم إمكان االستمرار .  

حلة الدراسات العليا لعدم وجود المدرسين باستثناء د. ناصر في مر ج/ 

 السيد.  

 أوصت الكلية بإنشاء معهد للتربية أو كلية للتربية وريثما يتم هذا  د/ 

تستفيد الكلية من الحيز الذي يشغله القسم الن وجود قسم ال عمل له   

 بالكلية فيه أضرار أدبية عظيمة ويسير العمل .  



 

 

سم األمر نهائيا بإلغاء دروس التربية وتحويل طالب القسم الى وأخيرا ح /10

16بتاريخ  2الشعب األخرى بعد موافقتها في اجتماعها رقم آداب/م/ 

م وفيها أبدي رؤساء شعب اآلثار والتاريخ والفلسفة استعدادهم 8/1973/ 

 لقبول الطالب في السنة الثانية الذين لم يدرسونها بالسنة األولي . 

لعميد باإلنابة تعاون جميع الشعب ، فهناك خمسة وعشرين من طالب أكد ا 

 الشعبة بالسنة الثانية بدون مادة بديلة وعلى الطالب االختيار بدون تأخير .

هذا يؤكد عدم تطور شعبة التربية بكلية اآلداب وعدم نجاحها واستمرارها  

 ه .للمشاكل التي وضحت وكلها أثرت في تدهور المعهد وضعفه وتصدع

 : 9السؤال 

كان حول الصعوبات التي واجهت الجامعة لتنفيذ قرار ضم المعهد الى جامعة  

 الخرطوم ، فتلخصت في :

 استيعاب األساتذة من أصحاب المؤهالت المختلفة عن مؤهالت  أ/ 

 الجامعة وشروط التعيين فيها وقد تعاونت الجهات المعنية وتم   

 قبول .استيعاب األساتذة بشكل مرضي وم  

الفرو قات المالية بين ميزانية المعهد قبل الضم وميزانية بعد الضم  ب/ 

 وتم حل ذلك بتغطية فرق المبلغ بالتعاون بين الجامعة ومصلحة   

 التعليم العالي وتغطية العجز ايضا من ميزانية التنمية الخاصة بالمعهد  

وم بها وزارة مشكلة إعانات الطالب وحسمت مع وزارة التربية ، لتق ج/ 

 التربية والجامعة تقدم خدماتها أسوة ببقية الطالب .  

مشكلة طالبات االقتصاد المنزلي في المعهد والالئي قبلهن المعهد في  د/ 

 فترة االنتساب لمنحهن دبلوم المعهد ، حيث قبلهن بشروط خاصة   

  وليس بشروط الجامعة ، وعددهن قليل ال يتجاوز الثالثين وهم  

 تين فقط بالسنة الرابعة ، وأخرى بالسنة الثانية وكان قبولهن يتم دفع 

 عام بعد عام آخر فقط وهذا يؤكد تخبط سياسة الوزارة والمعهد في  

 إعادة مشكلة تقويم الدبلوم الثانية بعد انتهائها .  

 : 10السؤال 

 حول مدي تحقيق المعهد ألهدافه في المجاالت اآلتية : 

 المعلمين فقد نجح لحد كبير في ذلك .إعداد وتدريب  أ/ 

 لم ينجح التدريب أثناء الخدمة كثيراً . ب/ 

 شارك وزارة التربية في مجاالت البحوث التربوية . ج/ 

ساعد الوزارة في تخطيط المناهج والتدريب للمرحلة الثانوية خاصة  د/ 

تعتمد  أثناء الفترة التجريبية للمواد الدراسية في المرحلة نفسها وكانت  

 على المعهد في ذلك .  

 ثالثا : بيانات المقابلة الثالثة :

أجريت مع بعض أساتذة المعهد الذين عاصروا مسار المعهد أو جزء منه وهم  

 خريجي جامعات ومعاهد مختلفة في السودان وخارجه .

 : 1تحليل السؤال 



 

 

خصها في حول األسس التي على وفقها تم تعيين هيئة التدريس في المعهد ونل 

 اآلتي :

 دبلوم المعهد بدرجة امتياز أكاديميا ومهنيا مع الخبرة في التدريس . /1

الدرجة البكالوريوس مضافا لها دبلوم تربوي فوق الجامعي وخبرة في  /2

التدريس يتضح من ذلك أنه لم يكن هنالك أساس ثابت لتعيين هيئة التدريس  

يع ودرجة الماجستير أو دبلوم بل على أساس الشهادة الجامعية بمستوي رف 

 تربوي فوق الجامعي مع خبرة التدريس . 

يتضح من ذلك أنه لم يكن هنالك أساس ثابت لتعيين هيئة التدريس بل على  

أساس الشهادة الجامعية بمستوي رفيع ودرجة الماجستير أو دبلوم تربوي فوق 

 الجامعي مع خبرة التدريس .

ن الخريجين الجامعين الحد الحصول على وجامعة الخرطوم تشترط عن تعيي 

درجة جامعية بمرتبة الشرف الثانية العليا على األقل .. وتتجاوز هذا الشرط في 

 حدود ضيقة عند الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه مع الخبرة .

 استوعب المعهد مستويات رفيعة مناسبة وخبرات واسعة في التربية . 

 :2تحليل السؤال  

ول حجم الرضا األكاديمي والوظيفي بالنسبة لهيئة التدريس بالمعهد اتفقت ح 

اآلراء جميعا على عدم الرضاء عن وضعهم األكاديمي واستمرارهم على الدرجة 

الجامعية ، الن دور المعهد ومكانته تتطلبان تأهيال عاليا وكانوا ينتظرون دورهم 

ت تسير ببطء لم يتوقعوه وعن الوضع بفارغ الصبر للتفرغ للدراسات العليا التي كان

% أنه وضع غير مرضي للغاية ، 80الوظيفي أجاب حوالي أثناء عشر أستاذاً بنسبة 

الن ترقيعهم للدرجات العليا لم ينجز في مواعيده كما أن وظائف المعهد العليا التي 

 يتنافسون عليها قليلة وتضيق كلما مرت السنين وزاد عدد األساتذة وأصبح الوضع

ضيقا كعنق الزجاجة ويشتد التنافس ويزداد عدد المتنافسين كل عام وعنق الزجاجة 

أى فرص الترقيات يضيق أكثر كما أن بعضهم عاد بعد أربع سنوات أو أكثر من 

البعثة الدراسية خارج البالد فوجد وضعه المادي والوظيفي كما تركه والعالوات 

يع على الكثيرين فروقات مالية ألنها ال السنوية والترقيات تتأخر عن مواعيدها فتض

تصل بأثر رجعي فتكون غير مجزية أى من تاريخ صدورها من ديوان الموظفين 

التاريخ لوزارة الخدمة العامة واإلصالح اإلداري .. ذكر ثالثة من األساتذة أنهم كانوا 

في وضع وظيفي ومادي مرضي بالمقارنة مع زمالئهم فبعضهم كان في نفس درجة 

% بينما أولئك الذين تضرروا 20ستاذ الذي سبق أن قام بتدريسه وهم يمثلون فقط أ

 من الوضع الوظيفي عالية ويعني ذلك عدم الرضا بالوضع الوظيفي .

 

 

 

 

 : 3تحليل السؤال 



 

 

حول المشاكل التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس في المعهد بالترتيب  

( مشاكل هيئة  10ة كما يلي ) جدول رقم حسب أهميتها ، فجاءات اإلجابات مختلف

 التدريس في المعهد :

 النسبة المئوية للمشكلة  اإلجابات المشاكل

 %46,7 7 الوضع الوظيفي

 %33,3 5 االجتماعي المادي غيره

 %20,0 3 الوضع األكاديمي

 %100 15 المجموع

  

ليها الوضع هكذا يمكن القول بأن الوضع الوظيفي السيىء كان أكبر المشاكل ي

االجتماعي والمادي وهذا انعكاس للوضع الوظيفي السيىء وبالتالي يقل المرتب 

الشهر ويؤثر على المظهر االجتماعي لهيئة التدريس . أما الوضع األكاديمي فلم يكن 

يقلق الكثيرين فقط عليهم االنتظار وسيأتي دورهم عاجال أو آجال نحو التأهيل العالي 

 ويلة هذه هي المشكلة .وفترة االنتظار الط

 : 4تحليل السؤال 

كان سؤاال مفتوحا الستخالص اآلراء حول بقاء أعضاء هيئة التدريس   

 في المعهد رغم مشاكله العديدة . اختلفت اآلراء ونلخصها فيما يلي :

الغالبية كانت في انتظار دورها للبعثات الدراسية فوق الجامعية حتى ال تقف  /1

 ، والحل لمشاكلها التأهيل العالي .في منصف الطريق  

آراء البعض بل تمنى الرجوع للعمل بالمدارس الثانوية ففرص الترفيع  /2

 أصبح من وظائف المعهد المحددة ومشاكله األخرى . 

 البعض يتفاءل بتحسين األحوال في المعهد . /3

 المكانة األدبية وسمعة المعهد شجعت البعض على االستمرار . /4

نخلص الى أن الكثيرين بقوا بالمعهد لحين تأهيلهم األكاديمي بواسطته وعليه  

 يشقون طريقهم الى األمام ، حيث اتفق األغلبية على ذلك .

 

 

 : 5تحليل السؤال 

هدف استطالع اآلراء حول : ما هي مساهمة رابطة أساتذة المعهد كمؤسسة  

 نقابية في تحسين شروط خدمة هيئة التدريس وحل مشاكلها .

اتفقت اآلراء في أنها لم تساهم مباشرة في حل المشاكل وتحسين شروط  

الخدمة بل كانت عامال في توضيح وإظهار مشاكلها للمسئولين وفي تصعيد ذلك وفي 

تكتل األساتذة ووحدة األساتذة في عمل واحد للتعبير عن مشاكلها كتقديم االحتجاجات 

 الحتجاج وعدم الرضا.واالستقاالت والتوقف عن العمل . وكل صور ا

 : 6تحليل السؤال 



 

 

استقصاء اآلراء حول الدبلوم الذي يمنحه المعهد للخريجين وهل يكافئ  

المجهود الذي بذل ال عداده أم أنه دون مرتبة الشهادات التي يحصل عليها زمالؤهم 

 في الجامعات األخرى .

فئ مجهود الخريج أكد جميع األساتذة تعاطفهم مع الطالب في أن الدبلوم ال يكا 

، وأنه دون طموحهم ، ألنهم قبلوا بمؤهالت عالية ، ويدرسون أربع سنوات 

ومناهجهم ومقرراتهم في مستوي الجامعات ، ويقوم أساتذة جامعة الخرطوم وجامعة 

القاهرة فرع الخرطوم بتدريسهم ، فلماذا ال يتساوون مع زمالئهم ؟ وهو أمر غير 

ب التنبه لكل ذلك والتخطيط له باالتفاق مع أحدي مقبول . ومن البداية كان يج

الجامعات المعترف بها لمنح الخريجين درجة جامعية أو وضع القوانين التي تكفل 

 للمعهد ذلك .

 : 7تحليل السؤال 

حول دور عضو هيئة التدريس في تحقيق انتساب المعهد إلى جامعة الخرطوم  

البالد حين تمت تلك الخطوات اال أنهم  . كانت اإلجابات كما يلي : البعض كان خارج

يوافقون على ذلك والبقية أيدت االنتساب منذ البداية كخطوة في سبيل حل بعض 

مشاكل المعهد األكاديمية وعلى رأسها منح درجة البكالوريوس بدال من الدبلوم 

وتحسين مستويات هيئة التدريس باالستعانة بالجامعة في سد النقص واستخدام 

 الجامعة في التدريس وخبرات أساتذتها ولم يكن هنالك اعتراض على ذلك . مختبرات

 

 

 : 8تحليل السؤال 

جاءت اإلجابات حول مساهمة االنتساب في حل المشاكل اإلدارية واألكاديمية  

 في المعهد كما يلي :

اتفق أكثرهم أنها كانت حلول نسبية وجزئية ، فحلت مشكلة الدبلوم الذي  /1

جين واستبداله بالبكالوريوس دون حل مشاكل الخريجين السابقين يمنح للخري 

 حاملي الدبلوم . 

كان لألشراف األكاديمي من جانب الجامعة على المعهد أثره في هيئة  /2

التدريس لتبادل الخبرات واآلراء واالستفادة من مناهج ومقررات الجامعة  

 ونظمها في االمتحانات وما يتصل بذلك . 

المشاكل اإلدارية من وظائف وترقيات أكمال النقص بالمعهد وغيرها لم تحل  /3

 فكلها ترتبط بوزارة التربية . وليس للجامعة دور في ذلك . 

طالب الطالب ببكالوريوس في العلوم أو اآلداب والتربية بعد سنوات من  /4

 االنتساب وهذه واحدة من المشاكل الجديدة . 

د جعل لسلطات الجامعة كل الحق في إصدار ذكر نفر قليل أن االنتساب ق /5

القرارات األكاديمية وبالتالي قد اضر بمجلس المعهد فقل نشاطه  ولم يمثل  

 المعهد في مجلس أساتذة الجامعة . 

نخلص من كل ذلك أن االنتساب ساعد نسبيا في حل المشاكل األكاديمية  

 مؤقتا ، ولكنه لم يكن في مقدوره اإلصالح الجذري . 



 

 

 : 9ليل السؤال تح

حول استقصاء اآلراء عما إذا كان انضمام المعهد إلى الجامعة هو البديل  

المناسب لالنتساب . اختلفت اآلراء حول هذا األمر الحيوي الهام ، فالبعض ذكر 

وعددهم أربعة أنهم كانوا يعارضون الضم في البداية حتى ال سلب المعهد استقالله 

كنهم أيدوا أخيرا عندما فشلت الوزارة في الحلول الجذرية ودوره التربوي الكبير ، ول

 الناجعة لمشاكله ، فالجامعة إمكانيات أحسن يمكن أن تساهم أكثر .

والبعض كان مترددا في التأكيد أو الرفض ، فهو ال يدري ما سيكون عليه  

 حاله وهو يريد األحسن دائما بصرف النظر عن الجامعة أو المعهد .

 

د المعلمين العالي في هيئة التدريس من حملة الدبلوم كانوا وخرجوا معه 

 يرفضون ذلك ،  فالجامعة تشترط درجة جامعية لبداية التعيين .

أخيرا رأي الغالبية بعد التردد وبعد فشل الوزارة في حسم المشاكل تأييد  

 االنضمام ، فهنالك ثالثة عشر من الخمسة عشر الذين أجريت معهم المقابلة أيدوا

 ذلك الضم واثنان يرفضان ذلك .. فكانت النسبة كما يلي :

 %86،7 بنسبة 13   مؤيدون للضم 

 %13،3 بنسبة  2  معارضون للضم 

 %100  15   المجموع 

 : 10تحليل السؤال 

عن مستويات طالب المعهد والخريجين .. اتفقت إجابات الجميع أن التقارير  

ون في المدارس وعن الخريجين من خالل التي كانت تصل عن الطالب الذين يتدرب

حديث النظار وغيرهم من المسئولين في المدارس وغيرها مطمئنة ومشجعة وتعكس 

المستوي المشرف لخريجي معهد المعلمين العالي بأم درمان وأن كان هنالك حاالت 

 غير مرضية ، فهي قليلة وفردية ال تعكس المستوي العام .

 : 11تحليل السؤال 

ل مدي نجاح المعهد في تحقيق أهدافه ففي المجال األول اتفق الجميع كان حو 

إلى  1965أنه حقق أغراضه نحو إعداد وتدريب المعلمين ففي خالل الفترة من 

، قبل الضم شارف العدد على األلف خريج من السودانيين ما لم توفره بقية  1973

 الجامعات األخرى في الداخل والخارج .

ب أثناء الخدمة ، فكان نجاحا بسيطا حيث لم يضم كثيرا أما حول التدري 

بتدريب معلمي المرحلة الثانوية غير المدربين من الجامعيين إال في شكل فترات 

قصيرة في البداية ودورات قصيرة لقدامى المدرسين وقدم بتدريب بعض معلمي 

 المرحلة المتوسطة سنويا ولفترة دراسية تبلغ العامين وحتى اليوم .

لم يقم بتدريب معلمي المرحلة الثانوية غير المدربين لمنحهم دبلوم التربية أو  

أكثر من ذلك اال بعد قيام كلية التربية ولكنه نجح الى حد كبير في البحث التربوي 

حيث شارك في تصميم المناهج ومحتوياتها ووضع المقررات وتعريبها وتجريبها 

م وكان الموجه والناصح لوزارة التربية في 1964للمرحلة الثانوية بعد ثورة أكتوبر 

 هذه المجاالت ، رغم شح إمكاناته .



 

 

 رابعا إجابات المقابلة الرابعة :

أجريت مع األستاذ يوسف بدري رئيس لجنة تقويم معهد المعلمين العالي  

والنظر في أمره والتي كونها السيد/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفسير 

.. وكانت  1972مد الحسن ومستشاره األستاذ سر الختم الخليفة في مارس أحمد مح

 اإلجابات كما يلي : 

 : 1السؤال 

حول أسباب تكوين اللجنة ، أوضح أنه بعد قيام وزارة التعليم العالي والبحث  

رأى السيد/ الوزير آنذاك البروفسير أحمد محمد الحسن ومستشار  1971العلمي في 

م الذي أصبح وزيرا بعدة دراسة تقويم بعض المعاهد والجامعات األستاذ سر الخت

التي ظهرت فيها نواحي القصور والمشاكل ، فأوكل مهمة معهد المعلمين العالي 

 لألستاذ يوسف بدري .

 : 2السؤال 

أسس ومعايير اختيار أعضاء اللجنة : أوضح األستاذ يوسف بدري أنه ترك  

 ء فراعي األسس التالية :له مطلق الحرية في اختيار األعضا

أن يكون من بينها رجل من رجال األعمال البارزين في المجتمع السوداني  /1

 فاختار السيد/ فتح الرحمن البشير . 

شخصية من المعهد نفسه لتكون في الصورة وللمتابعة واختير عميد المعهد  /2

 د. عبد القادر حسن الضوء . 

نونية واختير السيد/ زكريا الهاشم من جهاز شخصية قانونية لالستشارات القا /3

 القضاء . 

 أن تضم واحدا من العلماء والمفكرين وتم اختيار الدكتور عبد هللا هدايت هللا. /4

شخصية من دفاع السودان عملت بالجنوب كثيرا واختير العميد أركان حرب  /5

 تاج السر المقبول .  

 ى كنتباي ابوقرجة .تمثيل خريجي المعهد واختيرت السيدة من /6

تمثيل الخبرات اإلدارية والتنظيمية واختير األستاذ على النصري حمزة حيث  /7

 عمل سكرتيرا لمجلس امتحانات السودان من قبل . 

تمثيل الشباب المتطور من ذوي األفكار الحديثة والنظرة الموضوعية  /8

 والميزات وجميعهم من هذا النوع ومنهم د. سليمان الطيب . 

وقد اعتذر العضو العميد أركان حرب تاج السر المقبول والسيدة منى كنتباي  

بعد قبولهما واعتذر األستاذ على النصري حمزة بعد أن اشترك في نشاط اللجنة حتى 

 االجتماع الثامن وذلك لظروف طرأت عليه .

 : 3السؤال 

 : الطرق واألساليب التي اتبعتها اللجنة في الدراسة وكانت كما يلي 

 دراسة وتقويم الوثائق والبيانات المتعلقة بالمعهد . /1

 مقابلة شخصيات لها عالقة مباشرة بقيام المعهد وتكوينه . /2

دراسات وزيارات ميدانية للمعهد وبعض المدارس الثانوية التي عمل بها  /3

 خريجو المعهد . 



 

 

د بغرض تكوين لجنة فرعية متخصصة لدراسة شروط خدمة العاملين بالمعه /4

 تحسينها . 

وهذه أساليب جيدة ، لكنها تستغرق وقتا وهذا ما حدث فأخذت اللجنة زهاء  

 العام .

 : 4السؤال 

استقصاء اآلراء حول نظام انتساب المعهد للجامعة من وجهات النظر  

 المختلفة التي لمستها اللجنة وكانت كما يلي :

ها بالمدرسين حتى يتحقق رأى الوزارة استقالل المعهد عن الجامعة ليمد /1

االكتفاء الذاتي مع إيجاد عالقة قوية مع الجامعة لتحسين المستويات  

 كاالنتساب مثال . 

نادي األساتذة باالنتساب لتحسين األوضاع األكاديمية من شهادة ومناهج  /2

 وامتحانات وأساتذة  بتأهيلهم السريع . 

لى كل المسائل األكاديمية رأى بعض أساتذة المعهد أن الجامعة هيمنت ع /3

وهي صاحبة القرار النهائي لها بواسطة مجلس المعهد وال يمثل المعهد احد  

 في مجلس األساتذة أو مجلس الجامعة . 

طالب الطالب في المعهد ببكالوريوس العلوم واآلداب والتربية ، ال نهم  /4

 ينتسبون للجامعة ويدرسون التربية . 

امعة أن الجامعة غير راضية عن طريق انتساب المعهد يري السيد/ وكيل الج /5

وتري أنها لم تؤد النتائج المرجوة رغم إشراف الجامعة الن النظام الحالي  

 بالمعهد ال يمكن من تنفيذ اللوائح لألسباب اآلتية : 

 عدم وجود وسيلة منظمة وفعالة لتنفيذ اللوائح . أ/ 

 لشئون الجامعية بالمعهد .عدم وجود الكادر اإلداري المتمرس با ب/ 

وجود بعض األساتذة بالمعهد من غير المؤهلين للعمل بالجامعة وعدم  ج/ 

 قيام اللجنة المشتركة الختيار أساتذة المعهد بمهمتها كاملة .  

 صعوبة اإلجراءات اإلدارية بين المعهد ومجلس الجامعة الذي ال  د/ 

 يمثل فيه أساتذة من المعهد .  

اد في التدريس اإلضافي على أساتذة من الجامعة بالمعهد يتم االعتم هـ/ 

 على حساب وقت الجامعة وتفرغ األساتذة للبحوث . لذلك كله   

فالجامعة على قناعة تامة بأن شروط االنتساب المقررة غير متوفرة   

 وترقب باهتمام نتائج تقرير هذه اللجنة .  

 : 5السؤال 

 بين استقالله عن الجامعة أو ضمه للجامعة .استقصاء اآلراء حول مستقبله  

 كان رأى األساتذة في البداية إبقاء المعهد مستقال عن الجامعة لألسباب اآلتية:  

اختالف وظيفة المعهد عن الجامعة في اإلعداد المهني للمعلم وليس  /1

 األكاديمي كما في الجامعة . 

 جي الجامعة .التحاق خريجي المعهد في مهنة التدريس عكس خري /2



 

 

االنضمام يضر ببعض األساتذة ممن ال يحملون المؤهالت المطلوبة التى  /3

 تشترطها الجامعة . 

يرون أنه إذا تم تدعيم وتطوير كينونة المعهد المستقلة بالتطوير األكاديمي  

واإلداري وإعادة النظر في االنتساب وتحسين شروط خدمة األساتذة والفنيين 

هم وسد النقص في هيئة التدريس وتدريب غير المؤهلين بإرسالهم ومساواتهم برصفائ

في بعثات دراسية خارجية وضرورة إتمام المباني والمعدات المكتبية وتحسين 

ظروف السكن والخدمات وإذا لم يتوفر ذلك ، فالضم للجامعة قد يساهم في كثير من 

 الحلول .

 : 6السؤال 

معهد من وجهة نظر اللجنة تتلخص تحديد نواحي القصور والمعوقات في ال 

 في :

 : أوال : القصور في التجهيزات واإلمكانات العامة

وتشمل المعامل واألجهزة والمعدات والمكتبة وكذلك اإلمكانات البشرية ، فلم   

يتوفر العدد الكافي من األساتذة ، كذلك االنخفاض الملحوظ في مخصصات الميزانية 

ت األخيرة فعكس ذلك في القصور في نواحي المكتبة المصدق بها  خاصة في السنوا

 والمعامل والداخليات وغرف المحاضرات والعربات وغيرها .

 ثانياً : أوجه القصور األكاديمية :

رغم وجدة المستويات األكاديمية لطالب المعهد اال أن هنالك صعوبات إدارية  

فصول نموذجية وتنظيمية أهمها ضيق إمكانيات المعهد من جهة وعدم وجود 

للتدريب .. ثم عدم فعالية قانون االنتساب وضعف عالقة المعهد بالجامعة فلم تتطور 

البحوث في المفيد والتأليف ووضع التربية بصورة عامة وقصور قسم التربية وعلم 

النفس . أصبح المعهد اسم على مسمي كما ذكر ، لفقدانه أهم الشعب وهي التربية كما 

صاد المنزلي التابعة لقسم العلوم حيث ال يتوفر لدي طالباتها المؤهل هنالك شعبة االقت

األكاديمي المقرر وال يتبع منهجا الدراسي نفس الطبيعة األكاديمية ولم يتم لها تخطيط 

 أكاديمي يؤهل الخريج لنيل البكالوريوس وأصبحت معوقا لتطوره .

 

 

 

 ثالثا : أوجه القصور اإلداري :

 ظيمية وإدارية بالمعهد وأهم أوجه القصور فيها ما يلي :يشمل المسائل التن 

ظاهرة الروتين اإلداري والبيروقراطية السلبية وما نتج عن ذلك في شل  /1

م وارتبط 1969حركة المعهد ، خاصة بعد توقف مجلس المعهد في أوائل  

 المعهد بوزارة التربية . 

فر لألساتذة والعاملين حسن تعطل مجلس المعهد ، لم تستطع إدارته أن تو /2

المناخ المالئم للعمل واإلنتاج لظل أعضاء هيئة التدريس يعملون تحت  

شروط خدمة موظفي وزارة التربية والتعليم ، رغم أن من بينهم من هو في  

مستوي أكاديمي متخصص في مادته وبسبب هذا تذمر فأدي الى إنفاق وقتهم  



 

 

راجين ومنذرين ونتج هجرة  وجهودهم في صياغة المذكرات للمسئولين 

البعض وتركها العمل في المعهد الى الجامعة وغيرها ، وافقد غيرهم روح  

 العمل . 

لم تتطور إدارة المعهد كثيرا ، فتتكون من عميد ونائبة ورؤساء للشعب  /3

ومسجل وبعض الكتبة ، رغم زيادة أعداد الطالب ولم تتوسع لتواكب الوضع  

 المتجدد . 

 صور في مسائل عامة ومتنوعة :رابعا : ق

 منظر فناء المعهد : /1

رغم انقضاء أكثر من عشر سنوات ، فالبيئة بالداخل غير جميلة وقاحلة  

والمباني داكنة رغم الجهود في تحضيرها بالزراعة ، ولكن اإلمكانيات  

المالية حالت دون تبديل حياة تبعث روح السأم والملل في نفوس الطالب  

 وقد تم تشجيره بصورة كبيرة بعد ضمه للجامعة . واألساتذة 

 السكن والمواصالت لألساتذة والعاملين : /2

أدى عدم توفير السكن لألساتذة والعاملين الى عدم االستقرار خاصة والمعهد  

يقع في في منظمة بعيدة عن وسائل المواصالت العامة وتبدأ المحاضرات  

 منذ الساعة السابعة صباحا . 

 

 

 سائل الرفاهية لألساتذة والطالب :و /3

ال توجد دار مناسبة لألساتذة أو الطالب وال نقطة غيار أو عيادة يلجأ اليها  

في حاالت الضرورة وأحس الجميع بالغبن والضياع والى النظرة اإلنسانية  

 التي تقدر جهودهم . وهذه كلها مشاكل . 

 : 7السؤال 

 تحديد الحلول ) مقطوع (  

لبحث العلمي فأوصي له بأن يعامل المعلم أكثر من ضابط الشرطة أو المالي وا

الطبيب من ناحية شروط الخدمة ضمانا للعطاء وبالفعل شرع في إعداد كادر خاص 

للمعهد لكنه لم ير النور ، ثم أوصي ايضا بتنشيط اللجان األكاديمية المتصلة في 

لمعدات واألدوات المعهد والجامعة سويا وسد النقص في هيئة التدريس وا

 والمختبرات لتحسين األداء األكاديمي . 

أما التوصيات اآلجلة فأهمها ضم المعهد تدريجيا ليتم ذلك خالل ثالث سنوات  

 فقط لالستفادة من التطور العلمي في الجامعة .

 خامسا : بيانات االستبيان :

عض وجه الى خريجي معهد المعلمين العالي وشمل عشرة أسئلة متنوعة ب 

مقفول النهاية لتحديد اإلجابات وبعضها تمتع بحرية اإلجابة ، وكانت هناك أسئلة 

موضوعية اختيارية يختار منها اإلجابة المناسبة من بين اإلجابات المختلفة كما 

تميزت غيرها باستقصاء اآلراء ودارت كلها في الجوانب المتعلقة بالخريجين 

 كلهم .  ودورهم كطالب سابقين بالمعهد حول مشا



 

 

 : 1السؤال 

حول مستوياتهم في نتيجة امتحان الشهادة الثانوية وهل كانت تؤهلهم للجامعة  

وكانت الردود بنعم من الجميع الذين أجابوا على االستبيان وهم ستين خريجا واتفقوا 

بأنها تؤهلهم لكليات أخرى في جامعة الخرطوم . ولكن ربما ليست الكلية التي يريدها 

حياناً ، فلديه ما يؤهله لدخول الجامعة وعليه فغالبية الذين قاموا بالمعهد كان الجميع أ

 في إمكانهم االلتحاق بكليات بالجامعة .

 

 

 : 2السؤال 

حول أسباب تفضيل مهد المعلمين العالي على مؤسسات التعليم األخرى  

 فكانت اإلجابات كما يوضحها الجدول التالي :

 تفضيل الطالب لمعهد المعلمين العالي  : يوضح أسباب 1جدول رقم  

 :بأم درمان    

 ملحوظات النسبة المئوية العدد دوافع التفضيل 

يقصد بها الحوافز من  %86,7 52 االعتبارات المالية أ
مرتبات واعتبارهم في 

 الخدمة

االلتحاق بالمعهد لعملي  ب
 سابق مدرسا

2 3,3%  

ضمان العمل الوظيفي بعد  ج
 التخرج

4 6,7%  

 
 

  %3,3 2 لم اجد البديل د

  - - الرغبة هـ

  %100 60 المجموع 
 

 : 3السؤال 

حول تحديد أهم المشاكل التي عاني منها الطالب حسب أهميتها فكانت كما  

 يلي :

 مشكلة دبلوم المعهد أ/ 

 مشكلة بكالوريوس التربية  ب/ 

 مشكلة نقص االمكانات ج/ 

 تدريس .مشكلة نقص وتأهيل هيئة ال د/ 

 والجدول التالي يوضح ذلك : 

 



 

 

 

 ( يوضح أهم مشاكل الطالب بالترتيب12جدول رقم )

النسبة  العدد أهم المشاكل 
 المئوية

 ملحوظات

من  40حاملي الدبلوم  %61,7 37 مشكلة دبلوم المعهد أ
, حاملي  60

 60من  20البكالوريوس 

  %18,3 11 مشكلة بكالوريوس التربية ب

  %8,3 5 اإلمكانات مشكلة نقص ج

  %6,7 4 مشكلة نقص وتأهيل التدريس د

  %5,0 3 مشاكل خاصة هـ

    المجموع 
 

وتتلخص أهم مشاكل المعهد في : مشكلة الدبلوم تليها مشكلة البكالوريوس ثم نقص 

 اإلمكانات ونقص تأهيل األساتذة والمشاكل الخاصة .

 : 4السؤال 

الطالب في التغلب على المشاكل أجاب حول المساهمة الشخصية من جانب  

البعض أن دورهم كان مناقشة المشاكل مع األساتذة في المعهد لمساندتهم أو شرحها 

 خارج المعهد كلما سنحت الفرصة أمام مسئول واتفق أكثرهم على ذلك .

وذكر عدد منهم ال يتعدي العشرة أنهم رضوا بالواقع الذي وجدوه النهم جاءوا  

 هم الحوافز المادية فكان دورهم سلبيا .برغبتهم تدفع

عليه نقول أن دور الطالب في الغالب كان شرحا للقضية لكسب تأييد أساتذتهم في 

 البداية وأساتذة الجامعة الذين يقومون بتدريسهم والمجتمع السوداني .

 : 5السؤال 

حول الحاصلين على دبلوم المعهد وبكالوريوس التربية من جامعة الخرطوم  

ربعين منهم حصل على دبلوم المعهد وعشرين حصلوا على بكالوريوس التربية من أ

 جامعة الخرطوم .

 

 

 

 : 6السؤال 

عما اذا كان الدبلوم يكافئ الجهود أم أنه دون ذلك .. كان ردهم جميعا أن  

دبلوم المعهد ال يكافئ الجهود المبذولة إعداد المدرسين وكان من الضروري رفعه 

س . وقد أجاب حاملي البكالوريوس أنه ال يعادل الجهود فهم يدرسون الى بكالوريو

 غالبية مناهج الجامعة باإلضافة إلى التربية .

 : 7السؤال 



 

 

دار حول المبررات بالمطالبة بتقويم الدبلوم .. تركزت إجابات خريجي المعهد  

عديل الدبلوم الحائزين على الدبلوم حول الدوافع والمبررات التالية وراء مطالبتهم بت

 الى بكالوريوس :

 القبول بنفس شروط الجامعة  /1

 الدراسة ألربع سنوات /2

 يقوم بالتدريس عدد كبير من أساتذة الجامعة  /3

 تشابه المناهج ومحتواها مع الجامعة  /4

 إتاحة الفرص لهم للدراسات العليا ومجاالت العمل األخرى  /5

 : 8السؤال 

كانت المطالبة بتعديل بكالوريوس التربية الى استقصاء اآلراء حول اذا  

 بكالوريوس عام مطلب عادل ومشروع . اختلفت اإلجابات على النحو التالي :

أن ذلك حق ومطلب عادل ألنهم يدرسون نفس ما  43أجابت األغلبية حوالي  /1

يدرس في كليات العلوم أو اآلداب ، باإلضافة الى التربية بشكل كبير وليس  

 دل منحهم بكالوريوس تربية فقط مقارنة بهذا العبء الكبير .من الع 

عشرة أوضحوا أنهم كانوا يريدون الدرجة الجامعية بصرف النظر عن  /2

 حصرها في مجال التربية أو اآلداب أو العلوم ، طالما درجة جامعية . 

ن سبعة انحصرت إجاباتهم في أنهم لم يهتموا كثيرا بهذا األمر وكانوا ينتظرو /3

 اال حسن واألفيد لهم ولم يعيروا األمر عناية كبيرة . 

 

نخلص الى أن الغالبية كانت تهدف الى تعديل درجة البكالوريوس في التربية  

الى بكالوريوس عام في العلوم واآلداب والتربية وقلة أرادت الدرجة الجامعية فقط 

 ك :ونفر قليل لم يهتم بذلك كثيراً .. والجدول التالي يوضح ذل

 إجابات الطالب حول نوع البكالوريوس المرغوب( يوضح 13جدول رقم ) 

النسبة  العدد اإلجابات 
 المئوية

 ملحوظات

بكالوريوس علوم وآداب  
وتربية )أى( بكالوريوس أو 

 درجة جامعية 
 2و 1عدم االهتمام باإلجابة 

أعاله , بل ينتظرون االحسن 
 واالفيد

43 
10 
 
7 

71,6% 
16,7% 

 
11,7% 

 رجة جامعية فقطد
 
 

 
 

 ا

  %100 60 المجموع 



 

 

 

 :9السؤال 

حول قنوات االتصال التي يطرح بواسطتها الطالب قضاياهم كانت اإلجابات  

 والنسب كما يلي :

 ( يوضح إجابات الطالب على قنوات االتصال لطرح القضايا14جدول رقم )

 ملحوظات النسبة العدد اإلجابات 

  %33,3 20 إتحاد الطالب أ

  %5 3 االتصاالت الشخصية ب

  %6,7 4 التنظيمات السياسية والهيئات الحزبية ج

  %55 33 كل أولئك د

  %100 60 المجموع 

 

ذلك يؤكد دور اتحاد الطالب في طرح القضايا وكذلك الدور المشترك التحاد  

 الطالب مع االتصاالت الشخصية والتنظيمات السياسية والهيئات الحزبية .

 

 

 : 10سؤال ال

التنظيمات السياسية والهيئات الحزبية ودورها في حل قضايا الطالب وجاءت  

 اإلجابات والنسب كما يلي :

( يوضح التنظيمات السياسية والحزبية ودورها في حل قضايا 15جدول رقم )

 الطالب:

 ملحوظات النسبة العدد اإلجابات 

التنظيماااات السياساااية هاااي المنتفعاااة ولااايس  أ
 العكس

42 70%  

  %10 6 االتصال بها كان مفيداً جداً  ب

  %8,3 5 االتصال لم يكن مفيد بدرجة كافية ج

11,7 7 االتصال كان مفيد الى درجة ما د
% 

 

  %100 60 المجموع 

 

يؤكد ذلك ما جاء في المذكرة التي رفعتها سكرتارية رابطة خريجي معهد  

هـ 1395جمادي  15اعي الجامعة في المعلمين العالي للسيد/ رئيس الجمهورية ور

م ونقتطف منها ما يلي : لقد تعرضت قضية هذا المعهد لمنطق 1975مايو  25

االهواء السياسية التي كانت تتعامل مع األشياء ببرود غريب .. ونحن جميعا لن 

م لدار اتحاد الطالب 1967ننسي حضور السيد زير التربية والتعليم باالنابة سنة 

الطالب باستقاالتهم الجماعية . وأسهب الرجل في الحديث عن التقصير عندما تقدم 

والبيروقراطية األكاديمية وانحي باللوم على المقصرين بدون تحفظ ووعد بمهلة أيام 



 

 

معدودات لحين رجوع السيد مدير الجامعة من رحلة له بالخارج . وهكذا تريث 

يعد بعد ذلك ، لقد كان هذا الطالب وتم امتصاص وحدتهم وذهب السيد الوزير ولم 

الموقف الرسمي للدولة مخزياً 
71
 . 

 

 

 

 

 : 11السؤال 

استقصاء للرأي حول دور االنتساب ومساهمته في حل مشاكل المعهد  

 األكاديمية وغيرها .

جاءت إجابات الغالبية أنه ساهم في حل قضية الدبلوم ومنح الخريجين أثناء  

ل مشكلة الخريجين األوائل وساهم في االستقرار االنتساب بكالوريوس التربية ولم يح

النسبي للطالب وحين حولت وزارة التربية المرتبات إلى أمانات ذادت المشاكل ، 

وقيام هيئة التدريس في الجامعة بتدريس طالب المعهد مع تشابه المقررات دفع 

 ه الدراسة .الطالب للمطالبة ببكالوريوس التربية والعلوم . وسيقوم الباحث بتقديم هذ

 

 

 

 مقابلة مع د. سيد أمحد حاج التوم

م وحتى اليوم وظل 1966بما أنه عاصر مسيرة هذه المؤسسة منذ العام  

لصيقاً بها عدا الفترات التي عمل فيها خارج السودان ، فقد سألناهـ عن المراحل 

 والخطوات التي تم عبرها تحول معهد المعلمين العالي إلى كلية التربية جامعة

 -الخرطوم ، وكانت إجابته :
كان الدافع لهذا التحول قناعة هيئة التدريس ونقابتهم بأن المعهد لن يحقق  

التطور المرغوب ما لم تتم تبعيته لجامعة الخرطوم ومجلس التعليم العالي . وكانت 

الجامعة غير راغبة في ذاك الوقت في إنشاء كلية للتربية بحجة أنها تعاني من مشاكل 

ة تقف دون تحقيق هذه الرغبة . وقام د. سيد أحمد مع األستاذ محمد نوري كثير

سكرتير نقابة معهد المعلمين العالي بمقابلة مدير جامعة الخرطوم د.  –األمين 

مصطفي حسن وعمداء الكليات وبعض األعضاء في مجلس التعليم العالي وطرحوا 

د ككلية بالجامعة عدا البروف عليهم الفكرة ، كانت األغلبية تري عدم إلحاق المعه

 عبد هللا الطيب الذي أظهر حماساً كبيراً للفكرة .

واصلت النقابة جهودها حتى حصلت على الموافقة المبدئية ألغلبية األطراف  

المعنية  بهذا األمر ورفعت مذكرة إلى مجلس التعليم العالي  طالبت فيها بإلحاق 

ية تربية بالمواصفات التي تراها الجامعة من المعهد بجامعة الخرطوم وتحويله إلى كل

 حيث هيئة التدريس والمعينات التي تحتاجها الكلية ألداء رسالتها .
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في هذا األثناء تكونت لجنة برئاسة األستاذ سر الختم الخليفة ضمت مجموعة  

من قدامي المعلمين كاألستاذ يوسف بدري ورأت اللجنة بعد التداول في األمر تأجيل 

في إنشاء الكلية وشاركهم الرأي عميد المعهد د. محمد عبد الغفار و د. محمد  النظر

خليل جبارة حتى تكتمل الدراسة لتنفيذ هذا المشروع . إال أن مجلس التعليم العالي 

حسم األمر وقرر االستجابة لطلب النقابة بتحويل المعهد إلى كلية للتربية تتبع جامعة 

بالتدرج من نظر في المناهج ومواصفات هيئة الخرطوم على أن يتم التحويل 

التدريس واإلشراف على االمتحانات إلى غير ذلك من االستعدادات التي يتطلبها قيام 

م وكان للبروف عبد هللا الطيب القدح المعلي في 1974الكلية . وكان ذلك في عام 

 إحراز هذه الموافقة .

 تباع المعهد للجامعة إال أن وبري د. سيد أحمد أنه رغم الجهود التي بذلت ال 

ذلك لم يحقق التطوير الذي كان يتطلع إليه الجميع ، وذلك ألن الجامعة لم توفر 

اإلمكانات التي تعين على إحداث التطوير ، ويستدل على ذلك بأن شعار تطوير الكلية 

، وتوفير اإلمكانيات لها ما زال مرفوعاً من قبل الجامعة خاصة في السنوات األخيرة 

 إال أنه لم يحدث شيء ملموساً .

وسألنا د. سيد أحمد عن رأيه في خريج كلية التربية خاصة خريج قسم  -

 -م فكانت إجابته :1966الرياضيات الذي ترأسه منذ العام 

كان األساس في إنشاء معهد المعلمين العالي من قبل اليونسكو توفير معلمي  -

اصة وأن الدولة كانت تعتمد على توفير هذه العلوم والرياضيات للمرحلة الثانوية خ

الفئة من المعلمين على االنتداب من الدول العربية خاصة مصر . وقد نجح المعهد 

في تخريج مجموعات من المعلمين على مستوي عال من التأهيل حلت بالتدريج محل 

كانت  المعلمين المنتدبين وأثبتت كفاءتها في الحقل ووفرت على الدولة مبالغ طائلة

 تدفعها للمعلمين المنتدبين .

أما التطور الذي حدث في قسم الرياضيات فقد كانت الرياضيات والمناهج  -

مدمجة في قسم واحد في البداية ولكن تطور األمر في القسم واألقسام األخرى إلى أن 

 تقوم الشعب باإلعداد األكاديمي ويقوم قسم التربية بالتأهيل المهني .

دريب المعلمين العالي وكلية التربية في سنواتها األولي يستقطبان كان معهد ت -

مجموعة مميزة من الطالب الجالسين المتحان الشهادة الثانوية ، ويعزي ذلك األمر 

 -إلى عدة أسباب :

كفل المرتب الذي كان يمنح للطالب له االستقرار التام في حياته بل تعداه  *

 مالً للدراسة .أسرية  فتفرغ تفرغاً كا لمساعدة 

كان للمهنة مكانة أدبية عالية في المجتمع وكان المعلم مكان احترام الجميع  *

 الذي جذب أعدادا كبيرة من الطالب المميزين لاللتحاق بها .  األمر 

أما اآلن فال يجد الطالب أثناء الدراسة أو بعد التخرج الوضع المادي واألدبي  

نة رغم أهميتها البالغة في بناء المجتمع الذي يجذبه لاللتحاق بهذه المه 

 ونهضته .

حقق النظام التكاملي هدفه في إعداد الطالب ومنذ البداية وحتى التخرج  *

ومهنياً ونفسياً لمهنة التدريس ، بينما كان النظام ألتتابعي الذي يتم فيه  أكاديمياً 



 

 

دراسة الجامعية في الطالب لمدة عامين في الجوانب التربوية بعد إكماله ال إعداد 

 الكليات كان أقل أثراً.  احدي 

 

 

 -ولضمان أن ترفد كلية التربية مهنة التعليم بالمعلم المقتدر يري د. سيد أحمد :   

ضرورة منح مرتب أو أعانة مناسبة للطالب تكفل له االستقرار والتفرغ  *

 مع ضمان وظيفة مناسبة بعد التخرج . للدراسة 

األنشطة كجزء مكمل للمعلم ال ينفصل عن إعداده األكاديمي تكثيف االهتمام ب *

 والمهني من ثقافية واجتماعية ورياضية ... الخ .  

 -االهتمام بالتدريب العملي ويشمل جانبين : *

إيجاد العدد الكافي من المدارس الستيعاب الطالب أثناء فترات  أ/ 

 وتجنب تكدسهم في مدارس محدودة .   التدريب 

يل عدد الطالب الموكلين للمشرف حتى يجد الوقت الكافي لمتابعتهم تقل ب/ 

وتقديم كل ما يحتاجونه من توجيه وإرشاد وتقويمهم وتقييمهم    

 موضوعية ، حتى يأتي التدريب بالمردود المطلوب .   بصورة 

وأخيراً يري د. سيد أحمد أن تمتد الدراسة بالكلية لفترة خمس سنوات تتيح  *

 داد الطالب بالصورة المطلوبة .الفرصة إلع
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 جمهورية السودان الديمقراطية

 وزارة التربية والتعليم العالي

 2/ب/17النمرة/وت/م ق ت ع/                   م1973/يوليو28الخرطوم في 

 المجلس القومي للتعليم العالي

 السيد / ..............................

 تحية طيبة     

الجتماع الخامس للمجلس القومي للتعليم العالي يسرني أن أبعث إليكم بوقائع ا 

 ، مع شكري وتقديري واحترامي .

 الدكتور / السبكي محمد الجزولي

 األمين العام للمجلس القومي للتعليم العالي 

 2/ب/17النمرة/وت/م ق ت ع/                   م1973/يوليو28الخرطوم في 

 المجلس القومي للتعليم العالي

 ع الخامسوقائع االجتما

 22عقد المجلس القومي للتعليم العالي اجتماعة في يوم االحد الموافق  /1

في الساعة العاشرة صباحاً بقاعة االجتماعات بمكتب السيد مدير جامعة  1973يوليو

 الخرطوم وانتهي االجتماع في الساعة الحادية عشر وخمسة دقائق صباحاً :

 حضر االجتماع كل من :

 رئيساً    وزير التربية    الخليفة السيد / سر الختم

 عضواً   مدير جامعة الخرطوم  البروفسير /مصطفي حسن اسحق 

  عضواً  مدير عام التعليم العالي    السيد/ ابراهيم نور

 عضواً  الدكتور/ عبد الحفيظ الرفاعي نيابة عن السيد وكيل وزارة الخدمة العامة

يد وكيل وزارة الخدمة العامة السيد/ ميرغنى عبد العال حمور نيابة عن الس

 عضواً         واالصالح اإلداري 

 عضواً  الدكتور/ السماني عبد هللا يعقوب ، أمين عام المجلس القومي للبحوث 

 عضواً   الدكتور/ محمد عبد الغفار عميد معهد المعلمين العالي باالنابة

 عضواً  الوزارة باالنابةالسيد/ عبد هللا سليمان ، مدير إدارة التعليم الفني العالي ب

 عضواً  السيد/ مدير عام جامعة ام درمان اإلسالمية )ينوب عنه السيد الوزير (

 عضواً   البروفسير / النذير دفع هللا ، رئيس المجلس القومي للبحوث 

 عضواً    السيد/ عبد السالم ابو العال ، الغرفة التجارية بالخرطوم 

 عضواً  يام لألدوات المكتبية بالخرطومالسيد/ بشير محمد سعيد ، شركة األ

 الدكتوره/ محاسن عبد القادر حاج الصافي، معهد الدراسات اإلفريقية واآلسيوية

 سكرتيراً    الدكتور/ السبكي محمد الجزولي ، األمين العام للمجلس 



 

 

 قد حضر االجتماع ايضا بدعوة من السيد/ رئيس المجلس كل من : 

 عهد المعلمين العاليالدكتور/سر الختم عثمان، م

 الدكتور/ حسين محمد االمين ، معهد المعلمين العالي 

هذا وقد اعتذر عن حضور االجتماع العميد/أ. ح. عبد الماجد حامد خليل  

 قوات الشعب المسلحة ولم يتمكن من حضور االجتماع كل من :

 السيد/ حسن أحمد يوسف ، وكيل وزارة التربية 

 وزارة الخارجيةالسيد/ فضل عبيد ، وكيل 

 السيد/ الفريد لوباي راميا ، المدير اإلقليمي للتعليم بالجنوب

 

 

 

 

 

 

 (18محضر رقم )

 وقائع االجتماع الرابع

 أجاز المجلس وقائع االجتماع الرابع

 (:19محضر رقم )

 مقدمة :

قدم السيد/ رئيس المجلس الموضوع فذكر أن هذا االجتماع عقد خصيصاً  

المعلمين العالي وأشار الى الجهود التي بذلت لحل المشكلة لدراسة مشكلة معهد 

واللجان التي كونت منها لجنة السيد/ يوسف بدري التي بدأت عملها في مارس 

وتقدمت بتوصياتها للوزارة ولكن قبل أن تتمكن الوزارة من دراسة تلك  1972

الدراسة التوصيات ، بدأت االحوال في المعهد تزداد سوءاً وامتنع الطالب عن 

فكونت الوزارة لجنة أخرى برئاسة السيد/ أمير الصاوي ، عميد الخدمة المدنية 

ووكيل الخدمة العامة واالصالح اإلداري وعضوية كل من البروفسير مصطفي 

حسن اسحق ، مدير جامعة الخرطوم والبروفسير عبد هللا الطيب عميد كلية اآلداب 

جاني وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بجامعة الخرطوم والسيد/ محمد التوم الت

سابقا والسيد/ ضرار صالح ضرار وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باالنابة 

سابقا والسيد/ محمد عمر بشير وكيل جامعة الخرطوم ، والسيد حيدر كبسون ديوان 

من حيث  شئون الخدمة ، وقد تقدمت هذه اللجنة بتوصياتها ايضا واتفقت اللجنتان

المبدأ على ضم المعهد للجامعة ولكن الخالف بينمها ظهر في طريقة التنفيذ ، فبينما 

تري لجنة السيد/ يوسف بدري أن تحدد فترة انتقالية ال تزيد عن ستة اعوام ليتم دمج 

المعهد بالجامعة ، تري لجنة أمير الصاوي أن يبدأ بتنفيذ الخطوة األولي بضم المعهد 

ليتحقق نهائياً في نهاية العام الدراسي  1973ًء من أول يوليوللجامعة ابتدا

، ويعني ذلك أن أي تغيرات في المناهج سوف تطبق على الطالب  1973/1974

 م.1974/1975الذين يلتحقون بالمعهد في بداية العام الدراسي 



 

 

واخيراً قدمت اللجنة المنبثقة ورقة العمل الخاصة بهذا الموضوع والتي سبق  

 زعت على االعضاء بعد ذلك فتح باب النقاش ليبدأ الرأي .أن و

 

 

 

 ملخص اآلراء والنقاش :

 السيد/  عبد السالم أبو العال 

ذكر أن التقريرين المشار إليهما أنفا لم يوزعا على األعضاء رغم ذلك فانه  

يري أن األهداف الواردة في الصفحة الثالثة من ورقة العمل والتي يحققها ضم 

 للجامعة . أهداف معقولة ومقنعة تبرر ضم المعهد للجامعة .  المعهد

 بروفسير/ مصطفي حسن 

تطرق لتاريخ المشكلة فذكر أن المعهد كان يمنح خريجيه دبلوم التربية حتى  

وفي ذلك العام تكونت لجنة من مجلس األساتذة بالجامعة لدراسة المشكلة  1967عام 

لجامعة وأصبحت الجامعة تمنح خريجي المعهد وأقر مجلس األساتذة انتساب المعهد ل

بكالوريوس التربية ، وقد الحظ أن مقررات المعهد طيفي عليها الجانب األكاديمي 

لتدريس مواد العلوم واآلداب بينما أهمل الجانب التربوي وهو الجانب األساسي طيلة 

االثنتي عشر عاماً التي انقضت من عمر المعهد وهو يري أن يصبح موضوع 

 تدريب المعلمين جزًء ال يتجزأ من التعليم العالي .

وعليه فهو يوافق على مبدأ الضم بشرط أن تعطي الجامعة الفرصة الكافية  

 لدراسة الموضوع دراسة مستوفية عن طريق أجهزتها المختلفة .

 بروفسير/ النذير دفع هللا

من عام  تطرق الى أبعاد المشكلة فذكر أن فكرة ضم المعهد للجامعة ظهرت 

حين تم اتصال بين سلطات الجامعة والوزارة وكان الغرض من الضم أن  1963

تستفيد شعبة التربية بالجامعة من أساليب التربية بالمعهد وأن يستفيد المعهد من 

التسهيالت الموجودة بالجامعة خاصة في مجال البحوث ، وبينما لم تجد فكرة الضم 

 1967وسط وهو انتساب المعهد للجامعة في عام  قبوال تمكن الجانبان من ايجاد حل

. هذا وقد بدأ بروفسير النذير دفع هللا تخوفه من أن اتاحة الفرص لطلبة المعهد لنيل 

درجة بكالوريوس في اآلداب أو العلوم ربما يقل رغبتهم في االلتحاق بمهنة التدريس 

عد فشلهم في االلتحاق مثلهم مثل خريجي الجامعات الذين يلجأون الى مهنة التدريس ب

بمهن أخرى ثم ذكر أنه يؤيد ضم المعهد للجامعة بشرط أن يحافظ المعهد على 

كينونته وأهتم بالجانب التربوي الذي يمكنه من تخريج مدرسين أكفاء يرتقون بمهنة 

 التدريس .

 

 السيد/بشير محمد سعيد

التربوي ثم  ذكر أنه يؤيد بروفسير / النذير ويري أن يهتم المعهد بالجانب 

نتساءل عن عالقة المعهد الحالية بمنظمة اليونسكو فرد عليه السيد/ ابراهيم نور بأن 

باتفاق بين وزارة التربية والتعليم وهيئة اليونسكو  1961المعهد تأسس في عام 



 

 

الدولية وقد تدرب عدد من أساتذة المعهد على نفقة اليونسكو وجددت تلك االتفاقية 

 .1972يونيو  30ولكنها انتهت في 

 الدكتور/ محمد عبد الغفار

الحظ أن اآلراء متفقة على موضوع الضم ولكنه أبدأ تخوفه من أن تأخذ  

الدراسات التي اقترحها بروفسير مصطفى بعض الوقت وهو لذلك يري أنه ال بد من 

 وضع برنامج تحدد لتنفيذ الضم الن مشكلة المعهد ال تحتمل التأجيل .

/ رئيس المجلس بأنه يري أن الدراسات المقترحة لن تأخذ فرد عليه السيد 

الكثير من الوقت وأنما هي إجراءات تنظيمة البد من القيام بها وأن القرار الذي يتخذه 

 هذا المجلس سيعرض على مجلس األساتذة بالجامعة في اجتماعه المقبل .

 الدكتور/ عبد الحفيظ الرفاعي

كلة فذكر أن التعليم استثمار ولكي يوضع تطرق الى الجانب المالي من المش 

مشروع الضم موضع التنفيذ فالبد أن الدراسات األكاديمية المقدمة دراسات مالية 

مماثلة تبين بالتفصيل أوجه الصرف في الميزانية المختلفة فرد علية السيد/ رئيس 

المجلس بأن لجنة أمير الصاوي قد أصطدمت بهذه المشكلة وقامت بدراستها 

ألف جنية الى  400من  1974/ 1973صت  بان تزداد ميزانية المعهد هذا العام وأو

الف جنية أخرى ترصد في ميزانية التنمية لعامي  100الف جنية باإلضافة الى  600

وبهذا يستطيع المعهد أن يقوم بواجباية المنصوص عنها في 1973/1974/1975

 األهداف .

 دكتور/ السماني 

تفاظ بخريجي المعهد وبخاصة العلوم والرياضيات تحدث عن صعوبة االح 

فإذا ما اتيحت الفرصة لطلبة المعهد لنيل بكالوريوس العلوم فقد يلجأ ون الى مهن 

أخري أما اذا أردنا االحتفاظ بهم فال بد من إعطائهم بعض الحوافز المالية كما يحدث 

 في بعض البلدان األخرى .

ن أن ضم المعهد بالجامعة ربما يصبح سابقة ثم أبدأ الدكتور/ السمانى تخوفه م 

فتطالب المعاهد األخرى بنفس اإلجراء وتساءل أن كان ضم المعهد يعنى ترحيله 

للجامعة وأخيرا وافق على مبدأ الضم على أن تكون التفاصيل موضوع دراسة بين 

 الجهات المعنية .

 اقتراح السيد/ عبد السالم أبو العال 

م أبوالعال باالقتراح التالي : يوافق هذا المجلس مبدأ تقدم السيد/ عبد السال 

الضم على أن تكون طريقة الضم موضوع دراسة مشتركة بين السلطات المعنية في 

جامعة الخرطوم ووزارة التربية ومعهد المعلمين العالي وعلى أن يؤخذ في هذا 

ا في أقرب فرصة االعتبار كل المتطلبات المالية التي تمكن السلطات في إيجاز مهمته

ممكنة ويري المجلس أن في هذه الخطوة الحل الجذري السريع للمشاكل التي يعاني 

 منها المعهد .

 القرار:

 أقر المجلس باإلجماع االقتراح الذي تقدم به السيد/ عبد السالم أبو العال . 

 



 

 

 دكتور/السبكي محمد الجزولي

 اآلمين العام للمجلس القومي                                                             

 للتعليم العالي                                                                     

 ملحوظة :

االجتماع السادس  20حدث تعديل في االقتراح بموجب المحضر رقم  

يخ بتار 2/ب/17للمجلس القومي للتعليم العالي رقم و ُ/م ـ ع/م ق ت ع/

 يتصحيح الجملة االخيرة الخاصة بضم معهد المعلمين العالي لتقرأ : 30/9/1973

" وعليه فهو يوافق على مبدأ الضم بشرط أن يكون ضما عضويا ، بحيث  

يصير جزًء ال يتجزأ من الجامعة ، وليس ضما ماديا فحسب وأن تعطي الجامعة 

 يق أجهزتها المختلفة " .الفرصة الكافية لدراسة الموضوع دراسة مستفيضة عن طر

 

 

وقائع االجتماع الذي تم بين السادة : مدير جامعة الخرطوم وعمداء كلية اآلداب 

والعلوم بالجامعة ، والسادة عميد معهد المعلمين العالي وعمداء العلوم واآلداب بمعهد 

 المعلمين العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

 سف بدري رئيس لجنة تقويم معهد المعلمين العالي وعضوية السيد/ يو

 المكان : وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي 

 م.1973مايو  8الزمان : الساعة العاشرة صباحاً يوم 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد/ سر الختم الخليفة  /1

 معلمين العاليرئيس لجنة تقويم معهد ال  السيد/ يوسف بدري  /2

 مدير جامعة الخرطوم بروفسير/ مصطفى حسن /3

 عميد كلية اآلداب بالجامعة بروفسير/ عبد هللا الطيب /4

 عميد كلية العلوم بالجامعة دكتور/ فيصل تاج الدين  /5

 عميد معهد المعلمين العالي الدكتور/ عبد القادر حسن /6

 علمين العاليمحاضر بمعهد الم الدكتور/ محمد عبد الغفار /7

  محاضر بجامعة الخرطوم الدكتور/ عبد الرحمن العبيد /8

 جامعة الخرطوم الدكتور/ مأمون الخليفة /9

 جامعة الخرطوم  الدكتور/ناصر السيد /10

 مقرر االجتماع السيد/ضرار صالح ضرار /11

افتتح السيد/ الوزير االجتماع ووضح في حديثة بأن أهداف االجتماع محدوده  

نه خاصة وأن هناك لجنة برئاسة السيد/ يوسف بدري لمعاونة الوزارة حيث ومعي

ترغب في إعادة التفكير في سير معهد المعلمين العالي ومن إعادة النظر في السياسة 

التي يسير عليها وأضاف بأن هذه اللجنة مازالت مستمرة في عملها حتى اآلن غير 

لشروع في تنفيذها دون انتظار مثل أن اللجنة تري أن هناك بعض االشياء يمكن ا

موقف أساتذة معهد المعلمين العالي وشرط عملهم في الخدمة اذا ال داعي ال رجاء 

هذه المسألة حتى نهاية أعمال اللجنة وأما المسألة األخرى التي اشارت  اليها اللجنة 

كأمر عاجل يمكن تنفيذها ايضا فهي مسألة العالقة بين جامعة الخرطوم ومعهد 



 

 

المعلمين العالي واالجتماع المنعقد أنما قم أساس للنظر في هذه الموضوع وما يجب 

عمله من لوائح جامعة الخرطوم وهو الخاص بتبعية المعاهد والكليات لجامعة 

الخرطوم تحدث البروفسير مصطفى حسن مدير جامعة الخرطوم موضحا فيها هذه 

د المعلمين العالي كان يمنح العالقة وأن الغرض من التبعية كان بسبب أن معه

خريجيه دبلوم بالرغم من أن هؤالء الطالب هم في مستوي عالي من حيث شهاداتهم  

ووجد أن باإلمكان أن يحصل هؤالء الطالب على درجة في التربية سواء من كلية 

اآلداب أو العلوم . ثم وضعت الجامعة تفاصيل للكورسات وقدم ذلك لمجلس أساتذة 

ق عليها وعلى الدرجة الجامعية في التربية ويري البروفسير مصطفى الجامعة وواف

بأن هذه الوضع ال يمكن أن ينجح اال اذا كانت اإلدارة في معهد المعلمين العالي تلتزم 

بهذه القرارات حتى تصبح الجامعة مرتاحة لما يجري في المعهد وأضاف بأنه ال 

اللجنة  المتفرعة من مجلس األساتذة يمكن للمسئولين أن يتبعوا ما كتب اذا لم تكن 

نشطة وفعالة ولكن حسب ما هو الحال فأن اللجنة الفرعية لمجلس األساتذة غير فعاله 

وأن مجلس المعهد غير نشط أيضا وال يجتمع وباإلضافة الى ذلك فأنا لست سعيدا 

بمستوي الطالب ألن السبب في ذلك يرجع الى األساتذة واغلبهم أساتذة وحتى 

جودون يجب أن تتعدل مرتباتهم لتساوي مع الجامعة وما ذلك االيفرض رفع المو

مستوي اآلراء  ورفع مستوي المشغلين بالتدريس في المعهد هذه االشياء انعكس على 

 الطالب ومن الممكن معالجتها وهو الهدف  الذي نريدة لفائدة المعهد .

بأنه يوافق الدكتور/  وهنا تحدث الدكتور عبد القادر حسن عميد المعهد فقال 

مصطفي حسن في كثير ما قال ولكن رأي أن يوضح بعض الحقائق أولها أن لمجلس 

 1969توقف عن االجتماعات وأخر رئيس كان له وتم االجتماع برئاسته  ابريل 

عندما كان األستاذ مندور المهدي رئيساً له ومنذ ذلك الوقت لم يجتمع المجلس ألن 

يدعو له بحكم منصبه ثانياً فأن اللجنة الفرعية لمجلس وكيل الوزارة هو الذي 

األساتذة كان أجتماعها غير مجد اذا أنه كل ما تقرره اللجنة األكاديمية يذهب لمجلس 

أساتذة الجامعة ليقرره وتساءل الوزير عما اذا كان األعضاء في المجلس على علم 

دعوة الجتماع المجلس كما بموقف المجلس واجاب عبد القادر فانه ليس له الحق في ال

قد  أنه ال يستطيع أن يسأل الوكيل لماذا لم يجتمع ) المجلس واكد بأن مجلس المعهد 

ماتو أن ذلك المجلس هو الذي يجوز له الحق في العمل ولذلك فهو يري وجوب إعادة 

تكوينة لتطبيق تبعية المعهد للجامعة ألن هذه التبعية هي التي ستمنح الطالب الدرجة 

لجامعية واضاف بأنه يجب اال يعتمد المعهد على األساتذة الزوار ألن التدريب ا

 العملي مهم كما أنه يجب اغراء معلمي المعهد ليبقوا في معهدهم . 

وفي رأي الدكتور فيصل تاج الدين أن المعهد أكبر من الكلية في الجامعة وأن  

ت وأن اللجنة الفرعية عمله معقد أكثر ولذلك فهو يحتاح في عمله تقيم وتوصيا

لمجلس األساتذة التي ينادي  بها د. عبد القادر بحذفها مهمة لنها تعطل التغيير 

األكاديمي السريع وتجعل ) المتخصصين ( يمنعون النظر في المسائل برؤيه 

 وتمحيص .

واضاف البروفسير مصطفي بأن عميد المعهد يجب أن يذهب بما لديه من  

فرعية لمجلس االساتذة ألن سلطات مجلس األساتذة عن طريق مسائل الى ) اللجنة ال



 

 

اللجنة األكاديمية وليست هناك شيء مكتوب يجعله يري بأن اللجنة الفرعية لمجلس 

األساتذة مسألة مطوية كما أن صلته بالجامعة يمكن أن تكون مباشرة بواسطة اللجنة 

ستوي وذكر انه يجي أن األكاديمية ونتساءل عما اذ كان سبب هذا االجتماع هو الم

 يحدد عما اذا كان سبب هذا االجتماع هو 

 

 

 النتائج 

 من خالل دراسته توصل الباحث الى النتائج التالية : 

لم تكن هنالك مؤسسة ب تربوية عليا في السودان لتدريب معلمي المرحلة  1

م . بإنشاء معهد 1961م وتم ذلك في يونيو 1956الثانوية ، قبل االستقالل 

علمين العالي بأم درمان ومع التوسع في التعليم الثانوي بعد االستقالل الم

عزف الخريجون السودانيين عن مهنة التعليم . لوظائف األ خرى في 

الوزارات الجديدة والمصالح خاصة بعد خروج األجانب وسودنة وظائفهم . 

 كان يسد النقص في المعلمين من األجانب من الدول العربية ، خاصة مصر

، واألوربية واآلسيوية المملكة المتحدة والهند وبعض السودانيين خريجي 

م 1959الجامعات المصرية . وساهم فرع جامعة القاهرة بالخرطوم منذ 

وكلية غردون التذكارية قبل تحولها لكلية الخرطوم الجامعية والمعهد العلمي 

حلة المتوسطة الى الديني بأم درمان . كما تم ايفاد الممتازين من معلمي المر

الجامعة األمريكية ببيروت والى معهد التربية بليدز بالمملكة المتحدة ، 

 ليعودوا للعمل في المرحلة الثانوية .

وسط كل ذلك كان هنالك نفر قليل غير مؤهل لم يعد تماما للعمل بالمرحلة 

 الثانوية ، فأثر سلبيا على المستوي .

لتدريب معلمي المرحلة الثانوية . كانت الحاجة ماسة المؤسسة تربوية  2

فالمجهودات التي بذلت لم تسد النقص الكبير في المعلمين . طرحت فكرة 

االنشاء قبل االستقالل بتأسيس  شعبة للتربية بكلية الخرطوم الجامعية 

 ورفضتها الكلية بحجة أن الطلب على هؤالء الخريجين أمر مشكوك فيه .

لثانوي في السودان برئاسة الخبير سيدين في أوصت اللجنة الدولية للتعليم ا

م بضرورة إنشاء كلية وينظر في الحاقها بجامعة الخرطوم . 1955قبراير 

م ، عند ما تكونت لجنة برئاسة المستر 1958طرحت الفكرة ثانية وثالثة في 

قرانت مدير الجامعة وأوصت بقيام مثل هذه المؤسسة ولكن الجامعة كانت 

مر ، فرأيها أن تدريب المعلمين يتم في معاهد التربية ، تتأني في دراسة األ

ألن الجامعة للعمل والبحث األكاديمي والعلمي وليس المهني . وقد تم رصد 

جنيها في الميزانية ضمن برامج المشروعات الجديدة  999،264مبلغ 



 

 

م لتأسيس 1961/1971التي نقلت الى الخطة العشرية ،  1957/1961

 ذا الغرض .معهد المعلمين له

رأت وزارة المعارف آنذاك إنشاء المعهد مستقال عن الجامعة وتم بمساهمة  3

م ، بمساعدة 1961منظمة اليونسكو . وقعت اتفاقية إنشاء المعهد في مطلع 

 الصندوق الخاص لألمم المتحدة .وقام معهد المعلمين العالي بأم درمان .

ليمية بتقديم القروض إلنشاء كما قام البنك الدولي ، ممثال في مشاريعه التع

وإعداد المختبرات والمباني والمكتبة ومعظمها تم أخيراً بعد تحويل المعهد . 

كما قدم المجلس الثقافي البريطاني بالخرطوم مساعدات ، تمثلت في مجالت 

والدوريات وبعض المنح لتأهيل أساتذة المعهد . وكذلك ساعد المجلس 

تأسيس شعبة اللغة الفرنسية بالمعهد في  الثقافي الفرنسي بالخرطوم بعد

 ، بتدريب خريجي المعهد في فرنسا وتوفير المعلمين للتدريس . 1967

ساهمت اليونسكو في تأهيل بعض هيئة التدريس في المعهد بتقديم بعض  4

المنح ، لدراسة التربية لمدة عام ولم تهتم بالتأهيل األكاديمي العالي لنيل 

راه . وكان هدفها تخريج معلمين ، فنظرتها ضيقة درجة الماجستير والدكتو

كنظرة وزارة المعارف آنذاك . وذكر خبير اليونسكو السيد كوينالن آنذاك 

وكان كبير المستشارين الفنيين في المعهد ، بأنه يكفي عضو هيئة التدريس 

الدرجة الجامعية ومؤهل تربوي . هذه النظرة تسببت في بعض مشاكل 

تأهيل األساتذة وهيئة اليونسكو مسئول في بعض مشاكل المعهد ، بتأخير 

 المعهد .

افتقد المعهد منذ تأسيسه الى التخطيط السليم للمستقبل ، فالحاجة للمعلمين  5

عجلت في تنفيذه دون توفير اإلمكانات البشرية والمادية ، فنتجت المشاكل 

ا تحقق التى اعترضت تطوره ألن القياس الحقيقي لنجاح أي خطة يتمثل فيم

 من تقدم وفيما يمكن أن تزيله من مشاكل تعليمية . أهم هذه المشاكل :

نقص هيئة التدريس المؤهلة للعمل . ففي العام الدراسي  أ/

م ، لم يكن هنالك واحد من هيئة التدريس السودانيين 1966/1967

 يحمل درجة الدكتوراه ، بل كان الموقف كما يلي :

 درجة جامعية   20 

 وم تربوي فوق الجامعي دبل  12 

 ماجستير  6 

 ولم يتم إعدادهم سريعا. 

لم يوضع كادر خاص لوظائف هيئة التدريس للتدرج والترفيع عليها  ب/

وكانت هنالك اختناقات وظيفية ، لم تتوفر الوظائف الكافية لترفيع 

 األساتذة .



 

 

عالوات وترقيات وشئون هيئة التدريس تخضع لمركزية وزارة  ج/

وكلها تتعطل وتتأخر كثيراً ، فتضيع حقوق الكثيرين . ويكفي  التربية

أن نشير الى درجات بعض أعضاء هيئة التدريس كانت تتساوي مع 

طالبهم الذين درسوهم ، فالوظائف كما هي وعدد األساتذة يتزايد 

فضاقت فرص الترفيع ، فظل بعضهم لسنوات طويلة في والوظيفة  

 له على درجة الدكتوراه .التي تعين عليها وحتى بعد حصو

 لم يوفر السكن لهيئة التدريس رغم بعد المعهد فأدي لعدم االستقرار . د/

لم تعد التجهيزات الكافية من مباني وحجرات ومختبرات ومكتبة  هـ/

واألساسيات الضرورية للدراسة والبحث وكذلك وسائل الحياة 

 االجتماعية لهيئة التدريس والطالب .

سن الطالب وأرفعهم شهادة ، اال أنه لم يعد يمنحهم رغم قبول أح و/

الدرجة المناسبة لمؤهالتهم . فدبلوم المعهد ال يكافيء مستوياتهم التي 

قبلوا بها ، فأقلهم حصل على المؤهل الذي قبل به في الجامعة . 

ودبلوم المعهد الذي يمنح ال يتيح لهم الدراسات العليا ، ألنه لم يقوم 

الجامعية . وكان يمكن حل ذلك بالتعاون مع  على أساس الدرجة

 أحدى الجامعات أو معاهد التربية التي تمنح ذلك .

تبعية المعهد لوزارة التربية عرقلت تطوره ، فكل شيء يتم بموافقة  ز/

الوزارة وتطول االجراءات وتظهر آثار البيروقراطية السلبية ، 

ت ومواد فتعطل مصالح األساتذة والطالب من تجهيزات ومعدا

ومعظمها كان معدا للمدارس الثانوية ومباني وترفيعات األساتذة 

وحقوقهم التي صدقت عليها الوزارة فأدخل المعهد في رتابة الوزارة 

 وشغلت عن التطور األكاديمي .

لم يهتم بالتربية كثيراً . فرغم أنه معهد للتربية اال أن شعبة التربية  ش/

م بعد 1972ولم تقم كشعبة اال في عام  بالمعهد كانت تتبع قسم اآلداب

زيارة خبير اليونسكو المستر كليف الذي أوصي بذلك . فالشعبة نفسها 

كانت تفتقد بشدة لألساتذة المؤهلين في تخصصات التربية ، وكما 

ذكر األستاذ يوسف بدري رئيس لحنة تقويم المعهد للسيد وزير التعليم 

يقم القسم بتأليف الكتب أو العالي أنه اسم على غير مسمي . ولم 

البحوث التربوية وهذا سبب بعض المشاكل األكاديمية ويكفي أن 

نشير أن طالب الدفعة األولي ظلوا ستة أشهر يعملون بالمدارس لعدم 

 م .1961اكتمال التجهيزات في المعهد عند افتتاحة في 



 

 

م بهذا الجانب لم يتم توفير األموال الالزمة لتطوير المعهد ، ولو حدث اهتما /6

لتقدم المعهد كثيراً وأصبح أكبر معهد تربية في السودان وأفريقيا . وكان حسم 

معظم مشاكله يتمثل في المال الالزم ، لتوفير األساتذة ووظائفهم وتأهيلهم 

وإعداد التجهيزات وأساسيات الدراسة والبحث العلمي . وكان يمكن ذلك 

يقة والقروض الالزمة لو اهتم بواسطة المنظمات الدولية والدول الصد

المسئولون أن االستقالل اإلداري والمالي  اللمؤسسات التربوية تتيح لها مزيداً 

من الحركة والمرونة والتصرف وإعداد الضروريات الهامة قبل غيرها ، 

بعيداً عن تبعيتها للوزارات أو المصالح الحكومية التي تسير األمر ببطء 

ام بالمسائل وهذه بعض سلبيات البيروقراطية التي وروتين بطيء ، دون اهتم

 ال تحسم األمور في حينها .

من ذلك ايضا أن وكيل وزارة التربية ، هو رئيس مجلس المعهد الذي قام  

م بعد تفاقم مشاكل المعهد ، وهو بعيد عن 1965بقرار مجلس الوزراء عام 

من بعض  المعهد ومشاكله ، فهو وضع غريب كما  أنه أقل درجة وسناً 

أعضاء المجلس كمدير جامعة الخرطوم أو الجامعة اإلسالمية وغيرهما وهو 

كثير المشغوليات بأمور الوزارة المتشعبة التي كانت قمة المركزية في تسير 

األمور ، والمعهد يحتاج لرئيس يتفرغ لمشاكله ويتابعها . وهذا سبب لتدهور 

م لم يعقد أي أجتماع و 1969األوضاع في المعهد . فالمجلس منذ أبريل 

م 1972المشاكل تزداد ، فأوصت لجنة األستاذ يوسف بدري في نهاية 

بضرورة أحياء المجلس ولجان المعهد . ويتضح أن إدارة المعهد نفسها في 

م لم تول األمر اهتماماً حتى تفجر الوضع وأدي في النهاية الى 1969الفترة 

فتقاره القيادة اإلدارية الرشيدة م ، ال1974زوال المعهد وضمه للجامعة في 

التي استبدلت ولكن بعد فوات األوان . وكان المفروض أن تقوم إدارة المعهد 

باستنفار رئيس المجلس لعقد اجتماعاته نسبة لحدة المشاكل ، ألن رئيس 

 المجلس بعيد عن الواقع .

،  كان دافع الطالب الممتازين في تفضيل المعهد على الجامعات األخرى /7

فالحوافز التي كانت تقدم لهم في شكل مرتبات شهرية وتعيينهم في الخدمة 

المستديمة ، لذلك كانت المنافسة عند القبول قوية ، فاشترط المعهد شهادة ال 

تقل عن تلك التي يؤهل للجامعة ، بل أن تكون من الدرجة الثانية على األقل 

ب درجة ومؤهالً . وأشاد بهذا والتقديم للمعهد رغبة أولي ، فتنافس أكثر الطال

المستوي الرفيع بروفسير مصطفي حسن أسحاق والذي كان ممتحناً خارجيا 

 كما ورد في حديث بعض األساتذة .

كان الهدف من هذه السياسة ضمان أرقي المستويات الطالبية لتستمر في   

دفعتهم المعهد وفي وزارة التربية وتحقق ذلك كثيراً . ولكن طموحاتهم الكبيرة 

للمطالبة بقويم دبلوم المعهد وتأهيل األساتذة وتحسين التجهيزات والمعدات 

 واألدوات لرفع المستوي األكاديمي .

قبلت جامعة الخرطوم بعض خريجي المعهد في السنة الثانية بكلية العلوم  /8

والسنة الثالثة بكلية اآلداب رغم مؤهالتهم العالية التي جاءوا بها الى المعهد 



 

 

رغم خبراتهم التربوية بعد التخرج وذلك تنفيذا لقانون االمتحانات المادة و

( الذي ينص على بقاء الطالب  العامين على األقل ليمنح الدرجة 1األولي )

الجامعية . وقد قبلت الجامعات االنجليزية واأللمانية واألمريكية وأخيراً 

تحصل أكثرهم المصرية ، خريجي المعهد على أساس الدرجة الجامعية و

 على شهادة الدكتوراه وعمل في كلية التربية وخارجها .

 كانت أسس تعيين هيئة التدريس متنوعة كما يلي : /9

 الدرجة الجامعية من جامعة الخرطوم بمرتبة الشرف الثانية فما فوق . أ/ 

 الدرجة الجامعية لمدة ست سنوات دراسية تعادل الماجستير . ب/ 

ة من جامعة الخرطوم بمرتبة الشرف الثالثة مع الخبرة الدرجة الجامعي ج/ 

 التربوية.

 درجة الماجستير . هـ/ 

 % فما فوق مع الخبرة التربوية .80الدرجة الجامعية التي تعادل  د/ 

دبلوم معهد المعلمين العالي بتقدير امتياز أكاديميا ومنهيا . ولقد تنوعت  

أسس الجامعة . عانت أعضاء هيئة مستويات األساتذة كما رأينا ولم تكن نفس 

التدريس كثيراً وتمنى بعضهم العودة للعمل في المرحلة الثانوية وبقى 

الكثيرون انتظاراً للبعثات والتأهيل األكاديمي أو لمكانة المعهد األدبية 

واالجتماعية وتفاؤلهم بتحسين األحوال في المعهد . ولقد فقد المعهد كثيراً من 

عة وخارج السودان بسبب سوء أوضاعهم وكانت أكبر أساتذته الى الجام

المشاكل التي أحسوا بها ، سؤ الوضع الوظيفي المتدني مقارنة بزمالئهم في 

الجامعة وغيرها ، وتدهور الوضع االجتماعي والمادي وأخيراً لتأخر تأهيلهم 

 األكاديمي والعلمي .

لمسئولين وقد ساعدت رابطة أساتذة المعهد في عرض وشرح قضاياهم ل 

ورفع التظلمات واالحتجاجات والتذمر وعملت على وحدة األساتذة وتصعيد 

قضاياهم . كما ساعد اتحاد الطالب المعهد في وحدة آراء الطالب لطرح 

قضاياهم تماسكوا واتخذوا قرارات جماعية موحدة التزم بها الجميع . بعض 

دعوي أنهم األحزاب كانت تستغل مشاكل الطالب لمنفعتها الشخصية  ب

يحملون القضايا ، ولكن الحقيقة أن اتصاالت الطالب بتلك األحزاب والهيئات 

السياسية لم تكن مفيدة بدرجة كافية ، بل كانت هي المنتفعة وتمثلت قنوات 

اتصال الطالب بالمسئولين في اتحادهم ، وقليال بواسطة الهيئات السياسية 

 والحزبية واالتصاالت الشخصية .

ر تلك المشاكل الطالبية بالترتيب : مشكلة الدبلوم ، تليها كانت أكب 

البكالوريوس ومطالباتهم بتعديله الى بكالوريوس علوم أو آداب وتربية ، بدال 

من تربية فقط وهذا يؤكد محاوالتهم اليجاد فرص عمل بعيداً عن مهنة التعليم 

سودان لسوء التي يبتعد عنها معظم خريجي الجامعات والمعاهد العليا في ال

 األوضاع الوظيفية والمادية واالجتماعية مع صعوبة المهنة .

ضغط الطالب واألساتذة سويا لتحسين األوضاع األكاديمية مما دفع  /10

المسئولون في المعهد ووزارة التربية الى االتفاق مع جامعة الخرطوم لتطبيق 



 

 

ده أساتذة المعهد م وأي1967انتساب المعهد أكاديميا الى الجامعة منذ أغسطس 

، ليكون للجامعة كل األشراف األكاديمي في قبول الطالب واالمتحانات 

والمناهج والمقررات ومنح درجة البكالوريوس من الجامعة للناجحين ، 

 والتنسيق مع المعهد في اختيار األساتذة وتعيينهم .

ة في المعهد أشرفت وزارة التربية وإدارة المعهد على المسائل اإلدارية والمالي 

وأصبحت هنالك ازدواجية في اإلدارة واألشراف . وهذه العالقة أشبه بعالقة 

جامعة لندن بكلية الخرطوم الجامعية قبل تحولها الى جامعة . ولكن كلية 

الخرطوم طورت هذه العالقة واستقلت وأصبحت  تمنح الدرجة الجامعية ، 

عهد مستقالً يمنح الدرجة ولم يستفد المسئولون من هذه التجربة ليبقي الم

 الجامعية وفوق ذلك لم يسع المسئولون الى ذلك .

لم يكن االنتساب مرضيا للجامعة والمعهد على السواء رغم أنه ساهم في حل  

مشكلة دبلوم المعهد ، ولكنه لم يحل مشكلة الذين حصلوا على الدبلوم وساعد 

يس وتحسين المناهج في االستقرار األكاديمي وتأهيل واختيار هيئة التدر

والمحتويات لتتقارب مع الجامعة ولكنه لم يرض طموحات الجميع ولم يكن 

 فعالية كبيرة لألسباب اآلتية : 36لقانون االنتساب رقم 

ال يمثل أساتذة المعهد في مجلس األساتذة ومجلس الجامعة بينما هنالك  أ/

مجلس خمسة عشر عضواً من الجامعة يمثلون مجلس األساتذة في ال

األكاديمي للمعهد وأربعة من الجامعة يمثلونها في مجلس المعهد ، مما 

صعب وعقد االجراءات اإلدارية بين المعهد والجامعة ، لم يشارك 

 أساتذة المعهد في لجان الجامعة المسئولة .

لم تكن هنالك وسائل فعالة منظمة تنفذ اللوائح ، فلم تكن هنالك أشراف  ب/

م قبل المعهد 1961قة من الجامعة ، ففي عام مباشر ومتابعة دقي

طالبات لقسم االقتصاد المنزلي بشروط خاصة دون شروط الجامعة 

لمنحهن دبلوم المعهد وهكذا تسبب في إعادة مشكلة الدبلوم حتى بعد 

 قيام كلية التربية .

 انعدام الكادر اإلداري المتمرس في الشئون الجامعية بالمعهد . ج/

أساتذة المعهد ، لم يكتمل تأهيلهم للعمل بالجامعة ولم تقم  وجود نفر من د/

 اللجنة المشتركة الختيار أساتذة المعهد .

االعتماد كثيراً في التدريس بالمعهد على أساتذة الجامعة ، على حساب  هـ/

 وقت الجامعة وتفرغ األساتذة للبحوث .

يفقد استقالله ، لم يكن أساتذة المعهد يريدون ضمه في البداية ، حتى ال   

 فالجامعة 

لإلعداد األكاديمي المطلق وليس المهني وضمان التحاق خريج المعهد 

 بالتدريس خالف 

الجامعة . كما أن االنضمام للجامعة يقتصر على بعض أساتذة المعهد الذين ال 

 تطبق 



 

 

عليهم شروط الجامعة وقلة عددهم منعتهم من التفرغ للبحث العلمي كالجامعة 

 ويرون 

الحل في االصالح اإلداري وإعادة تكون مجلس المعهد برئاسة وزير التعليم 

 العالي 

وإعادة النظر في االنتساب لتطور العالقة األكاديمية وتأهيل األساتذة وسد 

 النقص 

وتحسين شروط خدمتهم وإتمام المباني والمعدات واألجهزة والمكتبة وتوفير 

 السكن 

ع وأبعاد المعهد عن تبعية الوزارة المطلقة لهيئة التدريس والخدمات للجمي

 والروتين 

وإرجاع المرتبات للطالب ومنحهم بكالوريوس في العلوم أو اآلداب والتربية 

 وعند فشل 

 الوزارة نهائياً في الحل والحسم الوالى ضمه لجامعة الخرطوم .

لتعليم كونت بعض اللجان للنظر في تقويم المعهد والنظر في أمره، من وزير ا /11

العالي  العلمي . ومن أهم هذه اللجان ، لجنة األستاذ يوسف بدري عميد كلية 

األحفاد الجامعية بمدينة أم درمان ، كما كونت لجنة أخرى برئاسة األستاذ 

نصر الحاج على والذي شغل منصب مدير جامعة الخرطوم ووكيل وزارة 

 سالمية .  للنظر في أمر جامعة أم درمان اإل –سابقا  –التربية 

لم يمثل أعضاء لجنة األستاذ يوسف بدري المختارة كل القطاعات الهامة التي   

يهمها المعهد ، فلم يكن من بينه أستاذ أو طالب من المعهد أو مسئول من 

الجامعة أو المعاهد العليا والجامعات األخرى والخدمة المدنية أو مجلس 

ار التعليم في البالد ولم يمثل الشعب القومي ، ألنها قضية قومية تهدد مس

 ارباب الخبرات التربوية .

كما أن الطرق واألساليب التي سلكتها كانت جيدة ، ال أنها تستغرق وقتاً  

والمشاكل ال تحتمل ذلك ، واستغرقت عاماً . وعقدت اثنين وثالثين اجتماعاً ، 

طالب خالف اجتماعات اللجان الفرعية وتوتر الموقف في المعهد وأضرب ال

 عن الدراسة واعتصموا بالداخليات ، بينما كانت تدرس توصياتها .

اهتمت اللجنة بالجوانب األكاديمية والعلمية فقط ، وتركت الجوانب الوظيفية  

واإلدارية للخدمة العامة واإلصالح اإلداري ، فكلما ذكر رئيسها أنها ليست 

هي أن بعض من اختصاصهم . ولكنها مع ذلك وقفت على حقيقة هامة و

مشاكل المعهد تكمن في إدارته وتم تعيين عميد جديد للمعهد هو الدكتور محمد 

 عبد الغفار والذي عاصر المعهد كأستاذ.

أوصت بحلول عاجلة بتكملة النقص في األساتذة وتأهيلهم وتجهيز المعهد بما  

يحتاجه من معدات وأدوات وغير ذلك وأن تقوم الخدمة المدنية بتحسين 

هم  الوظيفية . وكحل آجل وبعد تحسين األوضاع يتم ضم المعهد أوضاع

 للجامعة نهائياً في فترة ثالث أعوام .



 

 

كانت اللجان توصي ولكن التنفيذ يصطدم بالواقع السيء وشح المال ، فتفاقم  

 األمور .

شرع في وضع كادر خاص لهيئة التدريس في المعهد ليكون أشبه بالجامعة ،  /12

ارة الخدمة العامة واإلصالح اإلداري في ذلك . وظل الكادر وساهم وكيل وز

حبيس المكاتب ، لم يصدق به ، رغم رضا الجميع به . وكان سيحسم أكبر 

المشاكل . تدهورت األمور أكثر ودوت صرخات األساتذة تنادي بتحسين 

أوضاعهم وإنصافهم والطالب ينادون بإعادة المرتبات وتعديل بكالوريوس 

 ى اآلداب أو العلوم مع التربية .التربية ال

م ، بينما أوضاع المعهد تزداد سوءاً كون السيد/ وزير 1973في مطلع عام  

التعليم العالي والبحث العلمي ووكيل وزارة الخدمة العامة واإلصالح اإلداري 

، على أساس أنه اشترك في مناقشة قضايا هيئة التدريس وضمت أعضاء من 

ية والخدمة العامة وبعض الذين أداروا المعهد من قبل الجامعة ووزارة الترب

وعلى رأسهم عميده األول األستاذ محمد التوم التجاني وتمثلت فيها قطاعات 

متنوعة . وقررت اللجنة ضم المعهد فوراً الى جامعة الخرطوم من العام 

م ، على أن ينظر في الوضع المالي بزيادة ميزانية 74/1975الدراسي 

طية العجز من ميزانية التنمية المخصصة للمعهد وذلك بعد عجز المعهد وتغ

اللجان في الحلول ووصولها الى طريق مسدود . درست الجامعة القرار في 

لجنة العمداء برئاسة مدير الجامعة البروفسير مصطفي حسن . وكونت لجنة  

ب فرعية  لدراسة كيفية الضم برئاسة عميد اآلداب البروفسير عبد هللا الطي

والذي كان ينادي بكلية التربية التي كانت تتعثر ، ألنه كان يري قيامها بعيداً 

عن كلية اآلداب ، فعملها ال يخلو من تنافر مع نظام الكلية . ألنه ال يخلو من 

عنصر مهني وأضاف أن هذا التنافر فيه إرهاق للكلية ، والسودان النامي ال 

ة مذكرات لمدير الجامعة البعاد  يتحمل أن يكون لديه رفاهية وقد رفع عد

شعبة التربية من الكلية وكون لجنة داخلية برئاسة الدكتور حسن ابراهيم حسن 

م للنظر في أمر هذه الشعبة . فقيام شعبة التربية بكلية اآلداب 1972في 

بالجامعة ، ساعدت على تدهور المعهد ، ألخذها دوره ، رغم فقدها مقومات 

كانات ، فهي لم تستطع تخريج طالب بدرجات جامعية النجاح من أساتذة وام

م الى   تقديم د راسات لنيل 1972في التربية وعمدت قي النهاية في عام 

دبلوم التربية لمدة عام دراسي ، وأوفدت وزارة التربية ما يربو على العشرين 

من معلميها . كما قامت جامعة القاهرة فرع الخرطوم إنشاء معهد للتربية في 

ية اآلداب ، رغم نقص إمكاناتها فقد كان معظم األساتذة من معهد المعلمين كل

العالي كما كان الحال في شعبة التربية بجامعة الخرطوم . وتعثر معهد التربية 

 م بعد أن تحرجت ثالث أفرج .1974وتوقف عمله نهائياً في أوائل 

قش األمر لدي أقرت لجنة الضم هذا المبدأ ووضع تصور للكلية التربية ونو 

م 1974لجنة العمداء بالجامعة ومجلس أساتذة الجامعة الذي أقره في يوليو 

( بقيام كلية التربية ، 39ووافق عليه مجلس الجامعة وصدر القانون رقم )

م وأستوعب أساتذة المعهد في 1974أغسطس  15ووقعه راعي الجامعة في 



 

 

راً  من تاريخ حصولهم الجامعة وطبقت عليهم شروط وقوانين الجامعة أعتبا

على المؤهل المطلوب ، بصرف النظر عن تاريخ تعيينهم في المعهد وحلت 

أكبر المشاكل بالنسبة لألساتذة  ولكنهم يرون اليوم أنهم لم ينصفوا تماماً عند 

استيعابهم منذ حصولهم على المؤهل فالمفروض اعتبار الخبرات السابقة عند 

 الحصول على المؤهل المطلوب . تحديد المرتب ، ال تحديده منذ

في الرابع من سبتمبر عين الدكتور محمد خليل جبارة والذي كان أستاذاً سابقاً  

بالمعهد ورئيس رابطة األساتذة عميداً للكلية باالنابة  ثم عميد بموجب كتاب 

وشرع مع الجامعة في  12-2-مكتب المدير  – 41/9مدير الجامعة رقم 

سبتمبر  30د وعقد اجتماع لهذا الغرض في االثنين استيعاب أساتذة المعه

وتم أول اجتماع لمجلس كلية التربية في الساعة العاشرة صباحاً  1974

 م برئاسة عميد الكلية .1974نوفمبر  2السبت 

طبقت على الطالب قوانين الجامعة كلها ومنحتهم وزارة التربية إعانة شهرية  

م 1981وألغيت نهائياً في عام  ( ثمانية جنيها ونصف8،500مقدارها )

والطالب ال ياتون للكلية اال مجبرين بعد أن قفل أمامهم أبواب الكليات 

األخرى النعدام المرتبات واإلعانات . ظل الطالب ينادون ببكالوريوس 

م بعد مطالبة دامت 1982العلوم أو اآلداب في التربية اعتباراً من هذا العام 

قيام كلية التربية ،  لم يرتبط  خريج الكلية بالعمل  عشر سنوات أو تزيد . ومنذ

% من هؤالء الخريجين منذ 80في وزارة التربية ، بل هاجر أكثر من 

م وحتى اليوم الى العمل في الدول العربية المصدرة للبترول 1974
72

. فقد  

انعدم التنسيق والترابط بين وزارة التربية وطالب المعهد وأثر ذلك على 

ستمر في معلمي المرحلة الثانوية بالسودان والمشاكل التي تصف النقص الم

 بها .

مع كل الصعاب حقق المعهد معظم أهدافه ، فقد شارف عدد الخريجين منذ  /13

م الى ما يربو 1974م الى ما قبل انضمامه للجامعة في 1965أول فوج في 

يبها على األلفين معلم ومعلمة ونجح في وضع المناهج ومحتوياتها وتعر

 م عند بداية التعريب في المرحلة الثانوية .1965بتأليف الكتب منذ 
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 المصدر وزارة التربية قسم التعليم الثانوي . 



 

 

خريجو معهد المعلمين العالي بأم درمان منذ أول فوج تخرج الى ما قبل ضمه 

 للجامعة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات

 

 يود الباحث أهم التوصيات وهي : 

المبرمج لكل مشروع تربوي . ووضع ضرورة التخطيط السليم المسبق  /1

الخطط والتصور للتطور للحاضر والمستقبل في ضوء إمكانات الدولة 

واحتياجات التنمية . فمشاكل معهد المعلمين العالي التي أطاحت به مصدرها 

انعدام  التخطيط وال بد من االستفادة من مثل هذه التجارب فالنجاح أساس 

 يدة .التخطيط الناجح واإلدارة الرش

 ال بد من توفر أهم مقومات النجاح في المؤسسات التربوية بما يلي : /2

اإلمكانات المادية : توفير األموال الالزمة للحاضر والمستقبل ومرونة  أ/

 التصرف والحركة فيهما بتقديم األهم على المهم .

التجهيزات الالزمة : مباني ، مختبرات ، أدوات ، معدات ، عربات ،  ب/

ات ، كتب دراسية ، سكن ، وسائل ترفيه ، نشاطات اجتماعية مكتب

 وثقافية ورياضية .

القوي البشرية : توفر هيئة التدريس المؤهلة علميا ومهنيا منذ البداية  ج/

واالسراع في تأهيل اآلخرين وال بد من الكادر اإلداري المتمرس بدءاً 



 

 

خبرة والقيادة من القائد وحتى الموظف والعامل . فتوفر العلم مع ال

الرشيدة والقدوة الحسنة ضمان للنجاح .كذلك وجود نوعية مناسبة من 

الطالب لديهم الرغبة والحماس في العمل ويعتمد النجاح على وجود 

هيئة تدريس مؤهله مستقرة فاالعتماد على األساتذة المتعاونين  غير 

ت المتفرغين ال يطور وال يقدم العمل التربوي ألنه يحتاج للصال

 والمتابعة .

ضرورة توفر االستقالل اإلداري والمالي للمؤسسات التربوية والحد من  /3

 التبعية المطلقة 

للوزارات والسلطات واإلدارات المركزية . فتبعية معهد المعلمين العالي  

 المطلقة 

لوزارة  التربية تسببت في مشاكله وانهياره وهذا االستقالل يتيح  لها سرعة  

 الحركة 

 معالجة األمور دون انتظار ردود وحلول السلطة المركزية .و

عليه يري الباحث انفصال المعاهد  التربوية العليا عن تبعيتها للوزارات 

والمصالح ويتولي ذلك جهاز تربوي إلدارتها وتقويمها ومنح الدرجات 

المناسبة يتبع للمجلس القومي للتعليم العالي . حتى ال تتكرر مشكلة معهد 

علمين العالي والمعهد الفني وغيرهما وحتى يتم التنسيق والتعاون والترابط الم

بين مؤسسات التعليم العالي منعا للتكرار واالزدواجية في األهداف والمحتوي 

 كما يحدث.

الحد من اللجان الكثيرة التي تكون للنظر في مشاكل التعليم وسير المؤسسات  /4

لدراسة ، حتى يتفاقم وتتدهور األوضاع كما التربوية ، ألنها تطيل النظر في ا

أنها لجان استشارية فتوصي فقط وليس لها حق القرار والتنفيذ ، وفي بعض 

األحيان تهدف الى اطالة القضية بغرض االستنذاف والتسويف مما يؤدي 

لالنفجار فمواطن الداء والدواء معروفان وعلى المسئولين استئصاله ووقف 

 انتشاره .

النظر في الحوافز المالية للطالب في المعاهد العليا والكليات المختصة إعادة  /5

بتدريب المعلمين بواسطة وزارة التربية . ذلك لضمان تدفق المعلمين للعمل 

واستمرارهم ووجود نوعية ممتازة من الطالب يمكن أن تؤدي الرتفاع 

امعة الخرطوم مستوي التعليم في المرحلة الثانوية ، خاصة في كلية التربية بج

. 

يمكن ربط الطالب بوزارة التربية بواسطة عقد أو اتفاقية أو ما يشبه ذلك مع  

 تحسين أوضاع المعلمين خاصة أكثر من غيرهم .

 رابعاً : االقتراحات للبحث والدراسات المستقبلية :

 يري الباحث أن يقوم غيره من الباحثين بهذه الدراسات في المستقبل : 

نجاح تنفيذ قرار ضم المعهد الى الجامعة في حل المشاكل  دراسة لمدي /1

والصعوبات التي أعترضتة وتقويم كل ذلك . وهل تحققت األهداف في كلية 

التربية أم أصبحت مجرد كلية من كليات الجامعة وهل أدت رسالتها تماماً ؟ 



 

 

وإمكانية  تطويرها إلنتاج  وتأليف الكتب ووسائل االيضاح وتكون مركزاً 

 كورسات التنشيطية والبحوث التطبيقية.لل

 

 

 

 

دراسة للجوانب األخرى لمعهد المعلمين العالي لتكتمل الصورة عنه ، وتكون  /2

مرجعاً  وتتضمن ذلك مناهجه ومحتوياتها وأثر الموقع الجغرافي 

 والصراعات السياسية وغيرها 

ينات وكل المسائل األخرى التي لم يتطرق اليها الباحث على أن تشمل ع

 كثيرة من الخريجين في المواقع المختلفة .

دراسة إنشاء مؤسسة تربوية عليا على مستوي الجامعة القومية تتبع للمجلس  /3

القومي للتعليم العالي لها دور تكاملي ولها نفس المكانة بقيام مجمع لكل 

الكليات والمعاهد فوق الثانوي ، متشابهة الى حد ما : " المجلس البريطاني 

لدرجات العلمية األكاديمية القومية" وذلك لمنح الدرجات العلمية لمختلف ل

مراحل التعليم العالي التي تقدم كورسات تتراوح دراستها  بين سنتين 

للشهادات والدبلومات وأربع سنوات للدرجة العلمية وتدريجيا يمكن  منح 

التربية  درجات ودبلومات فوق الجامعية من ماجستير ودكتوراه وتكون كلية

هي المنطلق لذلك . وذلك يخلق نوعاً من الصالت بين المؤسسات العليا ويمنع 

 االزدواجية وتكرار المناهج والمحتوي واألهداف .

دراسة لتفرغ كلية التربية للدراسات التربوية فوق الجامعية وترك تدريس  /4

بعد ذلك لنيل  المواد العلمية واألدبية لكليات الجامعة األخرى . ويلتحق الخريج

دبلوم أو ماجستير التربية فتخفف العبء على الجامعة وتمنع االزدواجية 

والتكرار الذي يحدث اآلن في مناهج ومقررات ومحتويات المواد الدراسية 

في كلية التربية والكليات األخرى لتطوير المناهج في الجامعة كلها . كما 

ريين والقياديين لرفع المستويات يمكنها تدريب المعلمين أثناء الخدمة واإلدا

المهنية وتحسين مستوي أداء معلم الثانوي . ال بد من خلق صالت بين كلية 

 التربية ومعهد المعلمين الفنيين العالي لمنع التكرار واالزدواجية .

دراسة إمكانية اعتراف جامعة الخرطوم بدبلوم معهد المعلمين العالي ليعادل  /5

احة الفرص لطالبه للتحضير في الدراسات العليا في درجتها الجامعية وإت

مواد التخصص العلمية واألدبية . خاصة وقد سمح مجلس أساتذة الجامعة 

م . 1981بقبولهم للتحضير لماجستير التربية بكلية التربية اعتباراً من عام 

ولقد اعترفت الجامعات االنجليزية واألمريكية واأللمانية والمصرية بدبلوم 

هد وسمحت لحامليه بالتحضير للدراسات العليا وحصل الكثيرون على المع

شهادة الدكتوراه . والى أي مدي كانت الجامعة محقة في قبول حاملي الدبلوم 

 بالسنة الثانية علوم وبالثالثة آداب .

 



 

 

دراسة عزوف الطالب في االلتحاق بكلية التربية كرغبات أولية وعزوفهم  /6

تربية وهجرتهم للعمل في الخارج مع تقديم الحلول عن العمل في وزارة ال

لدفع الممتازين من الطالب للتقدم للكلية وابعاد نظرة الطالب للتعليم الجامعي 

على أنه أداء للمستقبل وليس للتنمية القومية والنظر الى الجامعة كهدف . مع 

رة دراسة ظاهرة تسرب المعلمين والحلول الممكنة للعالج بالتنسيق مع وزا

التربية والخدمة العامة في تحسين أوضاعهم الوظيفية والمادية إلغرائهم 

 بالبقاء .

دراسة مدي نجاح المجلس القومي للتعليم في رسم وتخطيط سياسة التعليم  /7

العالي في السودان  وإمكانية تطوير ذلك لخدمة التنمية واألهداف القومية 

 وية .وخاصة في مجال تدريب معلمي المرحلة الثان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع العربية :

، ملخص  30/3/1974 – 25/2اللجنة الدولية للتعليم العالي في السودان  /1

 م .1974الخرطوم ، نوفمبر  –مصلحة التعليم العالي  –التقرير 

م ، وزارة التربية 1955اللجنة الدولية للتعليم الثانوي في السودان ، نوفمبر  /2

 تقرير .

م ، 1966-1956رة التفسيرية من ميزانيات التعمير في السودان المذك /3

 م.1956 –مطبوعات حكومة السودان 

الغنام ، د. محمد أحمد ، الخطة العشرية السودانية ، مجلة التربية الجديدة ،  /4

 م.1970اليونسكو ، بيروت ، 

بحث  أكاديمية السودان للعلوم اإلدارية ، الفاعلية في اتخاذ القرارات ، /5

 م.1980

اليونسكو ، التقرير النهائي ، المؤتمر اإلقليمي الثالث ، لوزراء التربية في  /6

 م.1970الدول العربية ، 



 

 

بشير ، محمد عمر ، تطور التعليم في السودان ، دار الثقافة ، بيروت ،  /7

 م.1970

هرة ، جوهر ، د. صالح الدين ، المدخل في إدارة وتنظيم التعليم العام ، القا /8

 م .1975دار الثقافة ،

زروق ، د. خالد حسن ، اإلشراف اإلداري ، أكاديمية السودان للعلوم اإلدارية  /9

 م.1981، الخرطوم ، أكتوبر 

ريان ، د. فكري حسن ، التوجيه الفني في التعليم ، عالم الكتب ، القاهرة ،  /10

 م.1972

ة لمدير المدارس الثانوية ، االنجلو شنودة ، د. أميل فهمي حنا ، القيادة اإلداري /11

 م.1977المصرية، القاهرة ، 

شنودة ، د. أميل فهمي حنا ، الالمركزية  اإلدارة التعليمية ، االنجلو المصرية  /12

 م.1978، 

 

شنودة ، د. أميل فهمي حنا ، الرقابة على اإلدارة التعليمية ، االنجلو   /13

 م.1976المصرية ، 

ارولد وآخرون ، ترجمة د. وهيب سمعان ، اإلدارة فوكس ، جيمس ه /14

 م.1964المدرسية ، النهضة المصرية ، 

عبد الدائم ، د. عبد هللا ، التخطيط التربوي ، دار العلم للماليين ، بيروت  /15

 م.1966،

عفيفي ، د. محمد الهادي و د. احمد سعد مرسي ، قراءات في التربية  /16

 م.1973قاهرة ، المعاصرة ، عالم الكتب ، ال

م، ترجمة على 1970فليب ، ما هو التخطيط التربوي ، اليونسكو ، باريس ،  /17

 النصري الخرطوم.

عالم الكتب ،  –مرسي ، د. محمد منير مرسي ، إدارة وتنظيم التعليم العام  /18

 م.1974

مرسي ، د. محمد منير مرسي ، اإلدارة التعليمية ، أصولها وتطبيقها ، عالم  /19

 م.1971الكتب ، 

منقريوس ، د. رياض ، اإلدارة المدرسية ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة  /20

 م.1962، 

 م.1973مطاوع ، ابراهيم ، التخطيط للتعليم العالي ، النهضة المصرية ،  /21

مقلد ، د. أسماعيل صبري ، دراسات في اإلدارة العامة ، دار المعارف ،  /22

 م.1973،  مصر ، طبعة ثانية

 م .1961ملفات وتقارير معهد المعلمين العالي وكلية التربية بأم درمان من  /23

 

 

 

 



 

 

 

 المراجع االنجليزية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق )أ(

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (1دليل المقابلة رقم ) 

أجريت مع بعض المسئولين والقياديين بوزارة التربية ومعهد المعلمين العالي  

 حول مسار المعهد ومشاكله وذلك بغرض الدراسة : -ابقاس–

متى وكيف نشأت وتبلورت فكرة قيام مؤسسة تربوية عليا لتدريب معلمي  /1

 المرحلة الثانوية في السودان ؟

 لماذا لم تلحق هذه المؤسسة بجامعة الخرطوم ؟ /2

جامعة  هل تعتقد بأن هذه المؤسسة كانت ستكون أنجح وأفيد لو لم تنفصل عن /3

 الخرطوم؟ أم أنك توافق على هذا التفصيل ؟

ما هي مساهمة وزارة التربية وهيئة اليونسكو في إنشاء معهد المعلمين العالي  /4

 م.1961بأم درمان عام 

هل تعتقد بأن المحتوي التربوي لبرنامج إعداد المعلمين بالمعهد  أ/ /5

 يتناسب مع  

 األهداف المرسومة والمسبقة ؟  

ل تعتقد بأن تصميم البرنامج وتنظيمه في فرص وتجارب تربوية ه ب/ 

 يحقق 

 االستفادة القصوى من محتوي البرنامج ويساعد عل تنفيذ أهدافه ؟  



 

 

 لقد كان من شروط القبول بهذا المعهد : /6

أن يكون مقدم الطلب حائز على القسم األول أو الثاني في الشهادة  /1 

 السودانية 

 الثانوية .  

أن تكون الرغبة األولي هي االلتحاق بهذا المعهد بماذا تفسرون أو  /2 

 تبررون 

 هذين االشرطين .  

كان الطالب يعتبرون معينين في الخدمة المدنية من تاريخ التحاقهم بوصفهم  /7

 مدرسين تحت التمرين ويتقاضون مرتبات شهرية .

تيارهم وفي استمرارهم هل تعتقد بأن هذا الحافز المادي كان سببا في حسن اخ /8

بالمعهد ووزارة التربية ؟ أم أن هذا التخصص المبكر قد أضر برسالة المعهد 

 وأهدافه المعلنة ؟

هل تعتقد بأن الدبلوم الذي يتحصل عليه خريج المعهد يكافيء المجهود الذي  /9

بذل إلعداده أم أنه دون مرتبة الشهادات التي يتحصل عليها رصفاؤه في 

 ألخرى؟الجامعات ا

 ما هي أسس  اختيار هيئة التدريس بهذا المعهد ؟ /10

هل تعتقد بأن تبعية المعهد لوزارة التربية أثرت سلبياً أم ايجابياً في ترفيع هيئة  /11

 التدريس وتأمين وضعهم الوظيفي وتحسين تأهيلهم األكاديمي ؟

مبانيه وتأخير  هنالك قمة رأي بأم الحاق المعهد بوزارة التربية أدي الى نقص /12

 المعدات والمختبرات والمكتبات واألدوات ؟ هل تؤيد هذا الرأي أم تخالفه ؟

متي وكيف ظهرت فكرة " انتساب " معهد المعلمين العالي بأم درمان الى  /13

 جامعة الخرطوم ؟

هل تعتقد بأن هذا االنتساب قد ساهم فعال في حل مشاكل المعهد اإلدارية  /14

 واألكاديمية؟

هل تعتقد بأن الطالب محقون في مطالبهم بتعديل بكالوريوس التربية الى "  /15

 بكالوريوس العلوم والتربية أو بكالوريوس اآلداب والتربية "؟

لتقويم المعهد  1972لقد تكونت لجنة برئاسة الدكتور يوسف بدري عام  /16

مدي وطرح الحلول المناسبة لمشاكل المعهد وطالبه وأساتذتة . والى أي 

 نجحت هذه اللجنة في مهمتها؟

هنالك قمة رأي بأن مشاكل المعهد نبعت من االرتجال وعدم التخطيط له  /17

 بصورة كافية قبل إنشائه ؟ ما تفسيركم لذلك ؟

 بماذا تفسرون ضم المعهد الى جامعة الخرطوم وتحوله الى واحدة من كلياتها؟ /18

 ؟ وهل هنالك ثمة بديل أفضل من هذا االنضمام 

 الى أي مدي نجح المعهد في تحقيق أهدافه في المجاالت التالية : /19

 إعداد وتدريب المعلمين . أ/ 

 التدريب أثناء الخدمة . ب/ 

 البحث التربوي . ج/ 



 

 

مساعدة الوزارة في تخطيط مناهج التعليم الثانوي والتدريب وطرق  د/ 

 التدريس؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2دليل المقابلة رقم )

ريت مع البروفسير محمد عمر بشير السكرتير األكاديمي السابق لجامعة أج 

والوكيل السابق لها والعميد سابقا لكلية الدراسات العليا واألستاذ  –الخرطوم 

بمعهد الدراسات اإلفريقية واآلسيوية حول / مسار معهد المعلمين  -حاليا –

 العالي ومشاكله وذلك بغرض الدراسة :

ما هي الكيفية التي يتم بها اختيار وإعداد وتدريب  –للتعليم  بوضعك مؤرخاً  /1

معلمي المرحلة الثانوية قبل إنشاء معهد المعلمين العالي بأم درمان عام 

 م .1961

متى وكيف نشأت وتبلورت فكرة قيام مؤسسة تربوية عليا لتدريب معلمي  /2

 المرحلة الثانوية .

 الخرطوم ؟لماذا لم تقم هذه المؤسسة بجامعة  /3

ما هو تتدريك للمحاوالت التي بذلت لتقويم دبلوم معهد المعلمين العالي والتي  /4

 عاصرتها بوصفك سكرتيراً أكاديميا لجامعة الخرطوم ؟

لقد قبلت جامعة الخرطوم المقدمين لها من خريجي المعهد في السنة الثانية  /5

 بالنسبة لطالب العلوم والثالثة لطالب اآلداب .

 تعتقد بأن الجامعة كانت محقة في هذا التصنيف وهذا التقويم ؟هل  

ما هي باختصار الخطوات التي مهدت إلنجاز انتساب المعهد لجامعة  /6

 م؟1967الخرطوم في عام 

 هل تعتقد بأن هذا االنتساب قد ساهم فعال في حل قضايا المعهد ؟ /7



 

 

ة بكلية اآلداب ،  في حين بماذا تفسرون إصرار الجامعة على قيام شعبة للتربي /8

 أنها لم تكن لديها من اإلمكانيات أكثر من أستاذ واحد فقط ؟

للجامعة وأعددت ورقة العمل التي أهتدت بها لجنة      بوصفك وكيالً سابقاً  /9

 دراسة الضم ما هي الصعوبات التي واجهت ضم المعهد للجامعة ؟

 

 

 في المجاالت التالية : في تحقيق أهدافه الى أي مدي نجح المعهد  /10

 إعداد وتدريب المعلمين. أ/ 

 التدريب أثناء الخدمة . ب/ 

 البحث التربوي . ج/ 

مساعدة الوزارة في تخطيط مناهج التعليم الثانوي والتدريب وطرق  د/ 

 التدريس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3دليل المقابلة رقم )

ممن  -سابقا –مان أجريت مع بعض أساتذة معهد المعلمين العالي بأم در 

 عاصر كل أو جزء من مسار المعهد ومشاكله وذلك بغرض الدراسة :

 ما هي األسس األكاديمية التي على وفقه تم تعيينكم في المعهد ؟ /1

 الى أي مدي كنت راضياَ عن وضعكم األكاديمي والوظيفي في المعهد ؟ /2

 بحسب أهميتها ؟ رتب المشاكل التالية والتي كنت تعاني منها في المعهد /3

 أ/ الوضع الوظيفي  ب/ الوضع األكاديمي  ج/ الوضع االجتماعي والمادي ؟ 

بماذا تفسرون استمراركم في العمل بالمعهد على الرغم من المشاكل العديدة  /4

 التي صاحبت قيامة وتطوره ؟



 

 

هل تعتقد بأن رابطة أساتذة المعهد قد نجحت كمؤسسة نقابية في تحسين  /5

 مة هيئة التدريس وحل مشاكلها ؟شروط خد

هل تعتقد أن الدبلوم  الذي يتحصل عليه خريج المعهد يكافيء المجهود الذي  /6

بذل إلعداده أم أنه دون مرتبة الشهادات التي يتحصل عليها رصفاؤه في 

 الجامعات األخرى؟ 

 ما هو دورك شخصياً في تحقيق انتساب المعهد الى جامعة الخرطوم ؟ /7

عتقد بأن االنتساب قد ساهم فعالً في حل مشاكل المعهد اإلدارية هل ت /8

 واألكاديمية ؟ ولماذا ؟

 هل كان انضمام المعهد الى الجامعة هو البديل المناسب لالنتساب ؟ /9

التقارير التي تصلكم عن طالب المعهد من المدارس التي يتدربون فيها  /10

ن خريجي المعهد ، هل كانت وادارة النظارة والمدرسين التي تسمعونها ع

 مرضية ومشجعة ؟ أم أنها دون مستوي طموحكم وتطلعاتكم ؟

 

 

 الى أي مدي نجح المعهد في تحقيق أهدافه في المجاالت التالية : /11

 إعداد وتدريب المعلمين . أ/ 

 التدريب أثناء الخدمة . ب/ 

 البحث التربوي. ج/ 

ي تخطيط المناهج والتدريب مساعدة الوزارة في إسداء النصح لها ف د/ 

 وطرق 

 التدريس .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4دليل المقابلة رقم )



 

 

مع األستاذ/ يوسف بدري رئيس لجنة تقويم معهد المعلمين العالي والنظر في  

وذلك بغرض دراسة  –حاليا  –أمره وعميد كلية األحفاد الجامعية بأم درمان 

 : المشاكل التربوية واإلدارية في المعهد

 أذكر أسباب تكوين اللجنة ؟ /1

 ما هي أسس اختيار أعضاء اللجنة ؟ /2

 أشرح باختصار الطريقة واألسلوب الذي اتبعته اللجنة في الدراسة ؟ /3

ما هي اآلراء المختلفة التي لمستموها من الجهات المعنية المختصة حول  /4

 ا ؟نظام انتساب المعهد لجامعة الخرطوم والذي كان قائماً وقته

ما هي وجهات النظر من جانب المعهد حول بقائه مستقبالً عن الجامعة أو  /5

 ضمه لها؟

 حدد نواحي القصور والمعوقات في المعهد والتي وقعت عليها اللجنة ؟ /6

 ما هي تصورات اللجنة في الحلول العاجلة واآلجلة لعالج مشاكل المعهد ؟ /7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1االستبيان رقم )

ريجي معهد المعلمين العالي بأم درمان حول مسار المعهد وأثر موجه الى خ 

 المشاكل فيه وذلك بغرض الدراسة :

 يرجي توضيح ما يلي :

 عمرك :................. /2   الجنس )ذكر أو أنثي ( /1

الخدمة في مجال التعليم  /4   المؤهالت العلمية والتدريب  /3

..: 

 المناطق التي عملت بها:.... /5

  حاجة أن تكتب أسمك إطالقاً :وال

 ضع خطاً تحت اإلجابة التي تناسبك وأكمل الفراغات متى طلب ذلك :

هل الشهادة الثانوية التي حصلت عليها تؤهلك لاللتحاق بكلية أخرى بجامعة  /1

 الخرطوم؟ أ/ نعم                   ب/ ال

عليم العالي األخرى ما أساس تفضيلك لمعهد المعلمين العالي عل مؤسسات الت /2

 ؟

االعتبارات المالية    ب /  االلتحاق بالمعهد امتداد لسني خدمتك  أ/ 

 مدرساً 



 

 

 ضمان العمل الوظيفي بعد التخرج    د/  لم أجد البديل   هـ/ الرغبة . ج/ 

 أذكر أهم المشاكل التي عانيت منها في المعهد بحسب أهميتها ؟ /3

 ..    ج/ ................    د/ ...................أ/ ..........   ب/ ........... 

 ما هي مساهمتكم الشخصية في التغلب عليها ؟ /4

 ...................................................................................... 

 .ما نوع المؤهل العلمي الذي تخرجت به ؟ أ/ دبلوم   ب/ بكالوريوس التربية  /5

هل تعتقد بأن دبلوم المعهد يكافيء الجهود المبذولة إلعداد المدرسين أم أنه  /6

كان من الضروي   ترفيع الدبلوم الى درجة البكالوريوس ؟ 

............................. 

 ما أهم دوافع خريجي المعهد وراء المطالبة بتغيير الدبلوم الى بكالوريوس ؟ /7

 ...................................................................................... 

هل كانت المطالبة بتعديل بكالوريوس التربية الى بكالوريوس عام مطلب  /8

 عادل ومشروع ؟ ........................................................................

ا تطرحون مشاكلكم للمسئولين ؟ أ/ اتحاد ما هي قنوات االتصال التي بواسطته /9

الطالب  ب/ االتصاالت الشخصية   ج/  التنظيمات السياسية والهيئات 

 الحزبية   د/ كل اولئك.

 ما هي المساهمة الفعلية لهذه التنظيمات في حل قضايا الطالب ؟ /10

مفيد أ/  التنظيمات السياسية المثتفعه وليس العكس    ب/  االتصاالت بها كان  

 جداً 

ج/  االتصال لم يكن مفيد بدرجة كافية   د/ االتصاالت كانت مفيدة الى درجة  

 ما .

هل تعتقد أن انتساب المعهد الى جامعة الخرطوم قد ساهم فهالً في حل مشاكل  /11

 المعهد األكاديمية وغيرها . لماذا ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد/ رئيس الجمهورية وراعي الجامعة 

 تقييم دبلوم معهد المعلمين العالي  الموضوع :   

 تحية واحتراماً         



 

 

لسد حاجة هذه  1961كما تعلمون فقد أنشيء معهد المعلمين العالي في عام  /1

 البالد من المعلمين للمدارس الثانوية العليا .

اشترط المعهد مستوي أكاديمياً رفيعاً لاللتحاق به على أن تنحصر المنافسة  /2

 الذين حازوا على الدرجة األولي والدرجة الثانية فقط . بين الطالب

يتضح من النقطة أعاله بجالء أن جميع الطالب الذين التحقوا بالمعهد  /3

مؤهلون للدراسة الجامعية سواء في الجامعة السودانية بالخرطوم أو غيرها 

 من الجامعات .

لشهاداتهم ) وبالتالي  اال يبدو واضحاً أن بقاء هؤالء الخريجين دون أي تقييم /4

 قفل الطريق أمامهم للدراسات العليا ( عمالً غير عادل .

لقد تعرضت قضية هذا المعهد لمنطق االهواء السياسية التي كانت تتعامل مع  /5

األشياء بهزو غريب . ونحن جميعا لن ننسى حضور السيد وزير التربية 

عندما تقدم الطالب م لدار اتحاد الطالب 1967والتعليم باالنابة سنة 

باستقاالتهم الجماعية . وأسهب الرجل في الحديث عن التقصير 

والبيروقراطية األكاديمية وانحي باللوم على المقصرين بدون تحفظ ووعد 

بمهلة أيام معدودات لحين الرجوع السيد مدير جامعة الخرطوم من رحلة له 

ب السيد الوزير بالخارج . وهكذا تريث الطالب وتم امتصاص وحدتهم وذه

 ولم يعد بعد ذلك . لقد كان هذا الموقف الرسمي للدولة مخزياً .

ومن الجهة األخرى كان المأمول أن تبادر الجامعة )جامعة الخرطوم (  /6

بالتصدي لمسؤلياتها  الجامعية وذلك بأن تقوم الفهم العميق لوظيفتها 

ابلغ األسف اتخذت الجامعة االجتماعية واألكاديمية ( بتقييم دبلوم المعهد ، مع 

 موق االستخفاف الكامل والتهرب فيما يتعلق بدبلوم المعهد .

 ولكن هل حقاً تهربت جامعتنا من مسئولياتها ؟  نعم. /7

 

 

 

لقد مارست جامعتنا معنا نوعا من الكذب الخفي كما ترو من المذكرة ) باللغة  /8

( والفقرة )     ( مع a    ة )االنجليزية ( المرفقة طيه . ) أرجو مقارنة الفقر

 (.2الفقرة)

ثمة حديث كثير يترامي الى اسماعنا عن تحليل موقف الجامعة منا ، وأن هذا  /9

الموقف هو موقف بعض األشخاص ذوي الكلمة . ونحن ال نري من المفيد أن 

نفترض النظريات لتعليل هذا السلوك . فقط يهمنا أن نوضح أن هؤالء 

بحيث يعللون موقفهم استناداً على لوائح الجامعة ) أنظر  األشخاص من الذكاء

المذكرة ( أن الذي يهمنا هو أن أي قوانين مهما كانت ليست أكثر من قوالب 

للتنظيم ولكنها غير نهائية أو مطلقة ، وأن القوانين رغم ضرورتها تصبح 

ردئية اذا أصبح المشرعون أضعف من تطويرها وتعديلها ازاء متطلبات 

 طق والضرورة .المن



 

 

ومن الجهة األخرى لماذا يتمسك البعض بالقوانين الجامعية التي يمكن  /10

تفسيرها ضد مصلحة مئات من أنبغ طالب العلم في بالدنا ، بينما قوانين 

الجامعة ولوائحها ذاتها بها من السماحة واالتزان ما يمكن االستناد عليه ) 

بلوم المعهد تقييماً نكاد نعتبره دون خرق أو تقويض للجامعة ( في تقييم د

 معقوالً .

لسنا قط بصدد ذم أو مدح األشخاص ولكن المذكرة المرفقة وخط التشديد  /11

الواضح على كلمتي ..... ، مع توقيع البروفسير عمر عثمان على المذكرة 

يجعلنا ملزمين أخالقيا باالشارة اليه بكلمة حسنة يستحقها من بدون شك . رغم 

قد في معقولية مطالبنا بتقييم أحسن من الذي ورد في المذكرة المشار أننا نعت

 اليها .

من كل ما سبق عرضه بدون التواء يخلص معكم الى أن الجهات المسئولة قد  /12

 تعاملت مع قضية تقييم الدبلوم بقليل من العناية والجدية .

قضيتهم  لقد كان على الخريجين ازاء ذلك أن يجمعوا صفوفهم ويحملوا /13

)بامكاناتهم المتواضعة جداً ( الى جامعة خارج الوطن . وبالفعل وبجهود 

الطالب وبمحاولة من السيد وزير التعليم العالي السابق ) د. محي الدين صابر 

( تقدمت الجامعات المصرية )جامعة عين سمش ( بمذكرة أولية بصدد الدبلوم 

. 

ري جامعات في بالد اجنبية يمتد أفق لقد شعرنا باالشمئزاز الحقيقي ونحن ن /14

فهمها لوظيفة الجامعة لدرجة تشغل بها نفسها في اجتماعات جادة لتقييم دبلوم 

معهد ما ، في بلد غير بالدها بينما جامعتنا الحسناء تزهو وتتهرب من 

 مسئولياتها .

لقد استوعبت جامعات عريقة في انجلترا والمانيا وأمريكا بعضا من خريجي  /15

ذا المعهد وقيمت الدبلوم الذي يحملونه بصورة مرضية وبعضهم األن ه

يحضر لدراسات عليا فوق الجامعية بتفوق تام . والبعض عاد في فترة قياسية 

يحمل شهادة الدكتوراه والماجستير في الجغرافيا والفيزياء واللغة االنجليزية 

معهد المعلمين  وتم استيعابهم محاضرين في هيئة التدريس بكلية التربية )

العالي سابقاً ( .  لماذا يحدث هذا في جامعات بعيدة بينما هنا في أرض الوطن 

تمارس معنا جامعتنا هذا النوع من الخاتلة  وهذا النوع من الكذب الدقيق 

 الخفي ؟

أن عدد الخريجين الحائزين على الدبلوم يزيد قليال على الستمائة وعلى أيديهم  /16

من أبنائنا منهم من تجاوز الشهادة الجامعية الى درجة تم تخرج االالف 

الدكتوراه والماجستير ،ما داللة ذلك ؟ أنه هنا تكمن أدق شروط الكوميديا 

التراجيدية ، هذه هي الداللة الوحيدة لهذه المفارقة النادرة . تالميذنا يشقون 

لصعوبة طريقهم الى األمام بينما أساتذتهم يتحسون طريقهم المجهول بنفس ا

 التي ورد ذكرها .



 

 

()ز( تحت 6لقد جاء في قانون المجلس القومي للتعليم العالي : صفحة) / 17

أغراض المجلس: تحديد وتقييم الشهادات والدبلومات وغيرها من االجازات 

 التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي ووضع المعايير واألسس .. الخ .

 ( تحت سلطات المجلس :6صفحة ) 

للمجلس جميع السلطات الالزمة لتحقيق أي غرض من األغراض  يكون 

 المبينه في هذا القانون .

 ( تحت سلطات المجلس :7صفحة ) 

يجوز للمجلس بوجه عام أن يصدر اللوائح ال تتعارض مع احكام هذا القانون  

للنص على أيه مسائل يكون من الضروري النص عليها بغرض تحقيق 

 أهداف المجلس .

 ( نقطة )ج( :3( بند )7صفحة ) 

تحديد صالحيات واجراءات لجنة مديري الجامعات ولجنة العمداء ومديري  

 الكليات والمعاهد المختصة .

 ( تحت عنوان " تطبيق " 8صفحة ) 

اذا تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أي قانون آخر فتطبق أحكام  هذا   

 القانون الى لمدي الذي يزيل ذلك التعارض .

 م :1972لمرجع : قانون المجلس القومي للتعليم العالي لسنة ا

 (:90القرار الجمهوري ) تشريع( رقم )

السيد رئيس الجمهورية وراعي الجامعة بعد هذا العرض لمشاكلة الدبلوم  /18

يجوز للمرء أن يسأل ، ماذا يريد الخريجون وما هي مقترحاتهم أن الخريجين 

 يريدون :

بكالوريوس التربية وذلك ليتيسر لهم التحضير لدراسات العليا مساواة الدبلوم  /1

 فوق الجامعية في مادة أو جامعة القاهرة فرع الخرطوم . 

تقييم الدبلوم بحيث يساوي أكمال السنة الثالثة بكلية العلوم بجامعة الخرطوم  /2

 وجامعة القاهرة الفرع عند إنشاء كلية علمية بها .

يساوي أكمال السنة الثالثة لكلية اآلداب جامعة الخرطوم تقييم الدبلوم بحيث  /3

 والسنة الثالثة بكلية اآلداب جامعة القاهرة فرع الخرطوم .

 السيد/ رئيس الجمهورية ،،

هل يتحتم أن يبلغ بنا الحرج من االتهام بالمكابرة باللجاج اذا اعدنا القول أننا  

 أصحاب 

ة بكلمة العدالة التهافت ولدرجة أصبح من قضية عادلة ؟ لقد أكتظت اآلداب الحقوقي

 الخطورة 

) على أي قضية تريد تحقق نفسها ( ادعاء العدالة ، ولكن هذه الظاهرة المفزعة 

 أوسع مدي 

من أن نحللها هنا فليس هذا بمقامها الصحيح فقط يهمنا أن نقول أن كل النفوس التي 

 مازالت 



 

 

الة تستطيع أن تتمثل للعالم تمثيالً غير سقيم تتمتع بوفرة في حيوية قواها الخالقة والفع

 وتنفذ الى 

الصورة النهائية الواضحة والحاسمة والملزمة معنى العدالة . نقول هذا القول ألن 

 هذه القضية 

ال تقدر  بحكم  نوعها وحجم دعاتها أن تشكل أداة من أدوات الضغط المادي وهي 

 ذلك تقع 

التوازنات السياسية والفئوية . ولكنها ازاء خارج قوانين المساوة وفوق حسابات 

 موازين الحس

األخالقي والتكليف المعنوي أصلب وأقوي في إشارتها من كل قوي ذوي النزعات 

 البراجماتية

حقا ماذا يفيد أن يعكف رجال تحاصرهم المعضالت على حل مشكلة خريجين 

 يتقاضون نفس 

فائدة أو نفع بمعيار البراجماتية أجر من يحملون شهادات جامعية مقيمة ؟ نعم ال 

 واالحاله ولكن 

)ال( بمعيار االلتزام المعنوي وااللتزام تجاه ستمائة رجل وأمراة من أنبه أبناء وبنات 

 بالدنا 

وكلهم يريد ويتطلع الى تجاوز مداره الثابت ) الذي ظل يدور فيه منذ عشر سنوات ( 

 الى 

ي مجال االستزادة العلم والمعرفة . لقد مدارات أعلى تكتسح مساحات وأبعاد أرحب ف

 أوضحت

الفيزياء الذرية أن أتفه الكترون في اضال ذره  اذا كان إرادة وحرية الي أن ينال 

 )كما(من

 الطاقة جديد لينتقل بنفسه من مدار الى مدار أعلى .

 وتقبلوا فائق االحترام ،،    

سكرتير /رابطة خريجي         

 معهد

 ن العالي المعلمي         

 هـ1395جمادي األولي  15

 م1975مايو  25

 صورة الى :

 السيد/ وزير التربية 

 السيد/ وزير الدولة للتعليم العام 

 السيد/ مدير جامعة الخرطوم 

 السيد/ عميد كلية العلوم جامعة الخرطوم 

 السيد/ عميد كلية اآلداب جامعة الخرطوم 

 مالسيد/ عميد كلية التربية جامعة الخرطو 

 السيد/ رئيس مجلس أساتذة جامعة الخرطوم 



 

 

 السيد/ رئيس مجلس أساتذة كلية التربية 

 السيد/ رئيس الهيئة النقابية لمعلمي المدارس الثانوية العليا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستعجل جداً 

 السيد/ وكيل وزارة التربية والتعليم العالي 

 تحية طيبة واحتراماً     

أن السيد عميد كلية اآلداب بجامعة الخرطوم قد يسعدني أن أخبرك ب  

كلفني أن أكون مقرراً للجنة من الداخل الكلية لتنظر في أمر شعبة التربية 

بالجامعة ومستقبلها وتتقدم بتقرير للسيد مدير الجامعة على ضوئه يبحث 

 األمر مع وزارة التربية والتعليم العالي .

ينتدب أثنين من رجاالت وزارة وقد أسعدني السيد العميد ايضا بأن   

التربية والتعليم العالي لالستفادة من آرائهم في مداوالتنا وبعد التشاور مع 

السيد العميد والمشاورات التي قام بها معكم ايضا يسرنا أن ينتسب الى اللجنة 

 السيدين حسن أحمد يوسف وهاشم ضيف هللا .

 وتفضلوا بقبول فائق تشكراتنا      

 

 حسن ابراهيم حسن        

 مقرر اللجنة كلية اآلداب            

 صورة للسيد/ عميد كلية اآلداب

 



 

 

  

 

 

  

 

 م23/12/1972      7آداب / تربية / 

 السيد/ سكرتير لجنة العمداء

 تحية طبية،  

 اشكر لجان أدرجت ما يلي لتنظر فيه لجنة العمداء بأول فرصة ممكنة : 

 اقتراح لقيام كلية التربية :

اقترحت كلية اآلداب منذ مدة طويلة ضرورة قيام معهد للتربية وقد تعثر هذا  /1

 االقتراح عدة مرات ثم إجيز آخر األمر إنشاء قسم للتربية .

عمل هذا القسم ال يخلو من نوع تنافر مع نظام كلية اآلداب ألنه ال يخلو  /2

أدبي ولكن بطبيعته من عنصر مهني يحتوي طلب اتجاههم أحيانا كثيرة غير 

 علمي ، كمن يراد منه تدريس الكيمياء مثالً .

ال يخفي أن هذا التنافر فيه إرهاق للكلية وللقسم والمخرج منه أن يوضع القسم  

 في المكان الالئق المناسب له حقا وهو معهد للتربية أو كلية للتربية .

لعلم النفس تقدمت كلية اآلداب منذ مدة باقتراح تلتمس فيه ضرورة قيام قسم  /3

بينما اعترضت بعض الكليات على هذا االقتراح بحجة أنها أولي بهذا القسم 

ونشأ من ذلك عدم قيام هذا القسم الى اآلن بالرغم من حاجة الكلية والجامعة 

 اليه .

فلماذا ال تقوم كلية  –والختالف في أمر شدة الرابطة بين علم النفس والتربية  

قسم احد اقسامها  ويتولي سد حاجة كلية اآلداب للتربية اآلن ويكون هذا ال

 وغيرها الى ما تعنى به من درس علم النفس .

الذي التمست فيه ضرورة قيام كلية للتربية  –السابق  –مرفق اقتراح الكلية  /4

 واقتراحها ضرورة قيام قسم لعلم النفس.

 نعيد اآلن االقتراح بضرورة إنشاء كلية للتربية يتكون من : /5

 قسم للتربية . /1 

 قسم لعلم النفس . /2 

 قسم لطرق التدريس . /3 

 قسم لوسائل االيضاح والتعليم الفني . /4 

 د. عبد هللا الطيب        

 عميد كلية أالداب        

 صورة للسيد/ ناصر السيد

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التاريخ :      3/أ/19النمرة / م ت ع / 

 م1972دسمبر/18

 ر/ سر الختم الخليفة وزير التربية والتعليم العالياألستاذ الكبي 

 والبحث العلمي .

 تحية طيبة      

 الموضوع : مقترحات تتعلق بتحديد مستقبل معهد المعلمين العالي بأم درمان 

م ذكرنا لسيادتكم 25/11/1972بتاريخ  1/أ/16في مذكرتنا رقم  م ت م ع/ 

والمالي بالمعهد وصلة هذه المؤسسة شيأ عن خلفيات الوضع اإلداري واألكاديمي 

 بجامعة الخرطوم وبوزارة التربية والتعليم .

ذكرنا ايضا في هذه المذكرة مستقبل المعهد موضوع كبير ومتشعب والقطع 

فيه براي يحتاج الى دراسة متأنية وجادة ونود في هذه المذكرة أن نتقدم بنقاط 

تفاكر في مستقبل هذه المؤسسة موضوعية محددة أملين أن تكون صالحة كبداية لل

 التربوية الهامة .

من خالل مناقشات لجان تركيز التعليم ال سيما لجنين إعداد المناهج وتدريب 

المعلمين ما تمخض عندها من توجيهات وضح لممثلي معهد المعلمين العالي في هذه 

عد الى اللجان أن االعتقاد السائد وسطها هو أن معهد المعلمين العالي لم يصل ب

المستوي الذي يؤهله لعمل دراسات فوق الجامعية في التربية وأن خريجو المعهد 

الحاليين ليسوا بالمستوي المطلوب وأن هنالك بعض أوجه القصور في تدريبهم وبناًء 

على هذه  االعتقادات التي حاول ممثلي معهد المعلمين جاهدين لتحليلها االزالة 

لى حقائق ملموسة فقد رأت لجنة تدريب المعلمين أن الجوانب التي لم تكن مبنية ع

يوكل أمر تدريب خريجي الجامعات الذين لم ينالوا تدريبا مهنيا لشعبتي التربية 

بجامعة الخرطوم وجامعة القاهرة الفرع على أساس هاتين الجامعتين لهما من 

  عانة بشعبةاالمكانيات ما يؤهلهما لذلك وضح أن لجنة التدريب تميل ايضا الى االست

 التربية 



 

 

بجامعة الخرطوم لتدريب بعض طلبة الجامعة على نفس األسس التي يدرب بها معهد 

 المعلمين 

طالبه ليكونوا معلمي للمرحلة الثانوية العليا وذلك اذا ما تضح بوزارة التربية 

 والتعليم أن إنتاج 

معلمي الرياضيات معهد المعلمين العالي لن يفي بحاجة المدارس الثانوية العليا ل

والعلوم واللغة واالنجليزية يتضح لما تقدم أن هذه التوصيات قد اغفلت الدور الذي 

يمكن أن يلعبه المعهد أو حاولت أن تعطي هذا الدور لجهات أخرى لتقوم بها أن 

بعض دوافع هذه التوصيات كان شبه وجود قصور في اداء المعهد وعدم تمكنه من 

 ة عندها عند إنشائه بالصورة المرضية .القيام بمهامه المنصوص

من بين المهام الرئيسية لمعهد المعلمين العالي التي نص عليها في االتفاقية  

المبرمة بين هيئة اليونسكو ) تدريب خريجي الجامعات غير المدربين لمدة عام 

 بتوجيه لمجلس الوزراء تضمنت الفترة التي تقول أن من مهام معهد المعلمين القيام

بتدريب أساتذة المدارس من غير  خريجي المعاهد والتركيز واهتمام المسئولين 

بوزارة التربية والتعليم بأهداف المعهد ومهامة أوصت اللجنة التي كونها السيد/ وزير 

م بأن يكون من ضمن مهام المعهد تدريب خريجي 1970التربية والتعليم عام 

لفترة عام بغرض حصولهم على دبلوم المعاهد والجامعات غير المؤهلين مهنيا 

 التربية .

من هذا يتضح أن القصور في أداء المعهد لرسالته يمكن في شئيين كما راهم  

 أعضاء لجنة تدريب المعلمين .

أن خريجو المعهد المدربين باألسلوب المتبع حاليا ذو مستوي مرضي  أ/

 على وجه العموم اال أن بعض جوانب إعداده غير مكتملة .

أن المعهد ال يستطيع بامكانياته الحالية القيام بتدريب خريجي  /ب

 الجامعات الذين لم ينالو تدريباً مهنياً .

  ما هي األسباب التي حالت دون أن يحقق معهد المعلمين أهدافه ويصل الى

 مراميه كما خططت بالحبر على الورق في راينا أن األسباب الرئيسية هي :

يمياً لجامعة الخرطوم فانحلت احد العقد الرئيسية انتساب المعهد أكاد /1

في مشاكل المعهد ذلك لمنح خريجي المعهد الناجحين درجة 

البكالوريوس في التربية من جامعة الخرطوم بدال من دبلوم المعهد 

ولقد أدي االنتساب باالشك الى قدر كبير االستقرار النفي وسط 

ادي والعلمي والعاملون فيها الطالب كما أتاح لهم تأمين مستقبلهم الم

مهنيا لحل مشاكله األكاديمية منفرداً لكن بعد مضي أربعة سنوات عن 

االنتساب بداًء بالعاملون بالمعهد أن التشريع أعطي لالنتساب واللوائح 

الملحقة به والتي تحكم جميع اوجه النشاط األكاديمي بالمعهد كشروط 

انات والمناهج واختيار الدخول ، ووضع الدرجة الجامعية االمتح

وضع الدرجة العلمية ال يتيح لهم المشاركة الممتحنين الفعالة في 

وضع الخطط لتطوير مؤسستهم أو تنفيذ تلك الخطط ذلك الن السلطة 



 

 

النهائية التي لها في ابدأ الرأي واحد اللوائح الموافقة على برامج 

ضائه العمل هي مجلس أساتذة جامعة الخرطوم اللذي ليس من أع

شخص واحد يمثل المعهد وال بد اذا من  التصرف في التشريع 

االنتساب ودراسة أوجه قصور والعمل على ازالتها وهذا يذكرنا 

بصلة جامعة الخرطوم األكاديمية بجامعة لندن عندما كانت األولي 

كلية جامعة الخرطوم شعور أساتذة الكلية الجامعية وطالبها حينئذ 

لية أن  تكسب لنفسها من االستقالل وما يتبع ذلك بأنه ال بد لهذه الك

 من صالحيات ويجعلها قائمة على أمر نفسها .

إنشاء شعبة التربية بقسم اآلداب بجامعة الخرطوم واتجاه المسئولين  /2

بهذه الشعبة الى القيام بمهام تجلت من قبل أنها من صميم أعمال 

معهد وخلق نوعاً من المعهد يجعل هذه الشعبة في موقف منافسة مع ال

تطابق األهداف و تكرار الجهود  وتسديد جانب المقدرات التي تقدمها 

الدولة لتوسيع وتطوير التعليم ووضع كهذا  يؤدي في النهاية الى 

تشابك المسئولية واليأس من العمل واالنتهاء لمجهودات الجانبين الى 

ف والمهام ال شىء ويري المسئولون بالمعهد أن التطابق في األهدا

 بين شعبة التربية بالجامعة ومعهد المعلمين العالي ليس له من مبرر .

ظلت شعبة التربية بالمعهد منذ انشائها الى عامنا هذا شعبة تتبع لقسم  /3

اآلداب وتلعب دوراً ثانوياً في االداء والمهام وقد قامت من قبل عدة 

ى مستوي دراسات وقدمت اقتراحات محدودة لرفع هذه الشعبة ال

القسم ونذكر من هذه الدراسات والتوصيات تقرير البروفسير/ كلتت 

خبير خبير هيئة اليونسكو والذي رفعه للسيد/ كبير المستشارين 

الفنيين بالمعهد ولقد رأت إدارة المعهد اآلن أن تحول شعبة التربية 

الحالية الى نواة لقسم التربية على أن تحول الى قسم كامل في أقرب 

ة ممكنة ولقد عين مجلس المعهد أحد كبار أساتذته عميداً لهذا فرص

القسم الجديد ولقد طلب منه أن يقدم خطة عمل تفصيلية تضمنت 

االحتياجات البشرية والمادية الالزمة إلنشاء الشعب المختلفة بهذا 

 القسم وتركيزها لتطلع باإلعباء التالية :

 . تدريس مواد فلسفة التربية وعلم النفس أ/ 

 انتاج وسائل التعليم كالكتب واالوراق . ب/ 

 تدريس طرق المواد األكاديمية التي تدرس المدارس . ج/ 

 إعداد واصالح المناهج المدرسية . د/ 

 إدخال تطبيق وعينة طرق االختبار والتقويم . هـ/ 



 

 

األشراف على تدريس الطالب بالمدارس النموذجية بالمدارس  و/ 

 األخرى.

لبحوث المتعلقة بالمشاكل التربوية في التعليم السوداني اجراء ا ذ/ 

. 

ال شك أن للمهام المذكورة أهداف كبيرة ومتنوعة يحتاج إنجازها الى  

توفير االمكانيات المادية من مباني وأدوات وكتب ووسائل ايضاح ، 

كما أنها تتطلب عدداً من الوظائف لتعيين عدد من األساتذة ذوي 

 ات أكاديمية  مناسبة .مقدرة مهنية ومقدر

مضت على هذا المعهد عشر سنوات من إنشائه لم يتم حتى اآلن  /4

تركيز عدد كبير من الشعب وذلك الن بعض األساتذة الذين تأهلوا 

ببعثات المعهد تركوا العمل به الى جامعة الخرطوم فروع غير التي 

زيع يحتاج اليها المعهد وسبب ثالث ساعد على عدم التركيز وهو تو

بعض فرص الترقي والبعثات على أسس االسبقية في الخدمة بدالً عن 

 توزيعها بناء على االحتياجات العلمية للشعبة .

نري مما تقدم أن هنالك بعض العوامل التي تفوق تطور المعهد من الجوانب      

ة األكاديمية والفنية ومن هذه العوامل يمكن معالجته داخلياً أو بالتنسيق مع رئاس

أعاله أما المسائل المتعلقة بقانون االنتساب للجامعة  4و3الوزراء كالعاملين 

 الخرطوم فال بد أن يتم التفاكر فيما بين االطراف المعنية .

اذا أساتذة هذا المعهد لهم طموح كبير في النهوض بمؤسستهم ويرون أنه  ليتمكنوا    

رغوبة فيها وازالة المعوقات من تحقيق ذلك ال بد من اصالح جميع مهامه غير الم

ولقد كون سيادتكم لجنة برئاسة السيد/ يوسف بدري للنظر في أمر المعهد وتقديم 

تصورها شكالً ومضموناً للوضع االمثل لمستقبلة   ولعل هذه اللجنة قد فرغت اآلن 

من مهمتها ونحن بدورنا نلتمس من سيادتكم أن يجعل هذه نقطة انطالق يبدأ بها 

نة اتصاالت جديدة لهيئة التدريس بالمعهد للوصول الى توصيات محددة رئيس اللج

ومتفق عليها ، على أن يلي ذلك اجتماع بين رئيس اللجنة ووكيل وزارة التربية 

والتعليم وعميد معهد المعلمين تقدم فيه هذه التوصيات على أن يتقدم هذا االجتماع 

هد والطريقة التي يمكن بها تحقيق لسيادتكم بتوصيات نهائية تحدد مستقبل هذا المع

 ذلك .

 وهللا التوفيق     

 

 دكتور/ محمد عبد الغفار        

 عميد معهد المعلمين العالي باالنابة      

 

 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الخامس الفصل
 
 
 
 



 

 

 
 والملحقات المنشآتالمباني و 
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 النشاطات والرحالت
 
 
 
 
 
 

 
 

 النشاطات والرحالت
أورد الدكتور عمر محمد العماس فيما يختص بهذا الموضوع في كتابه 

 ما يلي: -ذلك الصرح –الي معهد تدريب المعلمين الع
ممععا يععدور فععي فلععك تمضععية أوقععات الفععراغ وممارسععة النشععاطات المختلفععة التععي "

تقع ضمن النشاطات الداخلية، التي يقوم بها الطالب، ممثلين في الجمعيعات العلميعة، 
التعععععي ينتمعععععون إليهعععععا، أو الجمعيعععععات العامعععععة، كجمعيعععععة الصعععععداقة، أو جمعيعععععة صعععععداقة 

الصعععععداقات السياسعععععية المختلفعععععة، التعععععي تحمعععععل أسعععععماء بععععععض  الشععععععوب، أو جمعيعععععات
 البلدان، مثل روسيا، وألمانيا، والصين، وغيرها.



 

 

إضععافة إلععى تلععك النشععاطات، التععي تقععوم بهععا الععروابط، ذات اإلنتمععاء السياسععي، 
المحلي أو العالمي، كانت تقام النعدوات، واللقعاءات ذات المعنعى، التعي تعكعس كينونعة، 

، بمعا تعدفع بعه معن مععارف، وأساسعيات المعلمـين العـاليتـدريب هد معونضوج، طالب 
حياتيعععة، تسعععاعد فعععي بنعععاء شخصعععية طالعععب التعلعععيم الععععالي، وتقعععوده نحعععو آفعععاق جديعععدة، 

 تسمو بحياته إلى األفضل.
معععععن النشعععععاطات الداخليعععععة أيضعععععا ، الجرائعععععد الحائطيعععععة، التعععععي تمثعععععل الجماععععععات 

ي يسكب فيها الكتاب، عصعير أفكعارهم، وخعوالج الثقافية، والسياسية، واإلجتماعية، والت
نفوسعععهم، ونخعععاع إنتمعععاءاتهم إلعععى هعععذا أو ذاك، وسعععيل ععععواطفهم، وانعععدالق أحاسيسعععهم، 
وفعععيض معععواهبهم، ذات المعععذاق السلسعععبيل، حيعععث يتعععدافع الطعععالب معععا بعععين هعععذه وتلعععك، 

يظععل القععوم فتعلععو التعليقععات بشععتى أنواعهععا، وألوانهععا، وتحتععد النبععرات، أحيانععا ، وتخبععو، ف
معهــد فعي نشععاط محمععود، ال يخععرج بععالفرد بعيععدا  عععن إنتمائععه األول، نحععو هععذا الصععرح، 

 .المعلمين العاليتدريب 
 أنر النشاطات الداخلية، تحمل أذرعا  تمتد كأذرع بقد يشعر الفرد منا، 

األخطبوط، لتصل ما بين معا هعو بعيعد خعارجي، معع معا يعدور فعي العداخل، معن 
معععععن حسعععععنات ذلعععععك النشعععععاط، العععععذي يعمعععععل علعععععى توثيعععععق الربعععععاط  نشعععععاط، وهعععععذه تعتبعععععر

 .المعلمين العاليتدريب معهد اإلجتماعي، الذي أصبح تهجا  ينتهجه طالب 
أمععا ععععن النشعععاطات الخارجيعععة، فكانعععت متشعععبة وكثيعععرة، تتمعععدد بتغوغعععل طعععالب 

فععععي المجتمعععععات الخارجيععععة اللصععععيقة والبعيععععدة، عبععععر اإلنتمععععاءات المجتمعيععععة المعهــــد 
 تعددة، والتي تتمثل في:الم

 النشاط األكاديمي. -
 النشاط الثقافي. -

 النشاط اإلجتماعي. -

 . نشاط الرحالت -

يععرتبط النشععاط األكععاديمي، بالدراسععات األكاديميععة، التععي  يتلقاهععا الطععالب داخععل 
المعهعععععد، فكعععععانوا يقومعععععون بزيعععععارات لمواقعععععع فعععععي خعععععارج المعهعععععد، حسعععععب التخصصعععععات 

ت النظريعععة التعععي تلقونهعععا. تقعععوم إدارة الشععععبة المعنيعععة، المختلفعععة، والتعععي تعضعععد الدراسعععا



 

 

بالتنسيق لمثل هذه الرحالت وتنفيذها، بصفتها جزء ال يتجزأ من الدراسة، التعي يتلقاهعا 
 .  المعهد الطالب داخل

 شملت:أذكر أننا قمنا بزيارات متعددة، 
 مصنع الزجاج،
 ومصنع النسيج،
 ومصنع البيرة،

 ة،والحدائق النباتية المختلف
 وحديقة الحيوان الوحيدة، وقتها، بالبالد،

 ومزارع إنتاج الفاكهة،
 مثل مزارع المانجو،

 والبرتقال، 
 
 

 والليمون،
 والقريب فروت،

 واليوسفي،
 نطقة الجيلي، والكدرو، وفي شمبات.في م

التععرويح لععدى الطععالب، ونعنععي بهععا تمضععية أوقععات الفععراغ، فيمععا بعععد إنقضععاء  أوقــات  
 ، إما داخل المعهد أو خارجه، تتجلى في إحدى حالين: اليوم الدراسي

 )في الدائرة الصغيرة أو الكبيرة(. 
داخليععا  يمععارس بعععض الطععالب، رياضععة كععرة القععدم، ورياضععة كععرة السععلة، وهمععا 

، وهنالعععك معععن الطعععالب معععن يرتعععاد المكتبعععة، بالمعهـــدالنوععععان معععن الرياضعععة المتعععوفران 
كرة، أو جلسعععات السعععمر، فعععي مواقعععع مختلفعععة وغيعععرهم ممعععن يمضعععون أوقعععاتهم فعععي المعععذا

، أو فعععي العععداخليات، ولكعععن جعععل الطعععالب والطالبعععات، كعععانوا يلتقعععون، المعهـــدبسعععاحات 
ويتجمععععون فعععي نعععادي الطعععالب، حيعععث توجعععد خعععدمات البوفيعععه، القاصعععرة علعععى الشعععاي، 

 والقهوة، وبعض أنواع المشروبات الغازية المحدودة، والعصيرات الطازجة.



 

 

(،الععذي يتععيح أبــيض وأســودادي الطععالب، موقععع جهععاز التلفزيععون)يتوسععط فنععاء نعع
للطالب الجلوس أمامه، وكان التلفزيون حديث عهد بالوجود، كما كان معظم الطعالب 

محافظــة حععديثي عهععد بمشععاهدة التلفزيععون، الععذي لععم يكععن مععدى إرسععاله، يتجععاوز حععدود 
قليععل مععن الطععالب، آنععذاك، فكععان كععل شععيء جديععدا  علععيهم، مععا عععدا للععبعض ال الخرطــوم

 .الخرطوم من سكان محافظة
إنه من غير المسموح بعه، أن يقعوم أي طالعب، بتشعغيل جهعاز التلفزيعون، وذلعك 
بقرار من إتحعاد الطعالب، خوفعا  علعى الجهعاز معن التلعف، وسعوء اإلسعتخدام، علمعا  بعأن 
المشععغل للجهععاز ال يتجععاوز لمععس مفتععاح واحععد للتشععغيل، والصععوت معععا ، ومفتععاح آخععر 

 ".المعهدلإلضاءة فقط، وقد نما ذلك لعلمنا مؤخرا  بعد التخرج من 
  
 
 
 
 

 بعالسا الفصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الطالب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالب
فيما يلي أسماء طالب الدفعات: األولى والثالثة والرابعة التي تحصلنا عليها من      

 ا:بعض الكشوفات التي تبقت من كشوفات أخر ابعدها الزوال عن متناولن
 

 : 61/1965الدفعة األولي 

 قسم الرياضيات :

 الصادق أحمد حمزة /2    أحمد عمار أحمد /1

 صديق عثمان محمد خير /4    السماني أحمد على /3

 صالح عوض الكريم /6   زين العابدين أحمد الطيب /5

 يونس أحمد يونس /8    يحي حسن حمد  /7

 عمر مختار نورين /9

 قسم الفيزياء :

 بدر الدين مركز /2   جاني على مصطفىالت /1

 محمد عثمان كرار /4    فاطمة عبيد طه /3



 

 

 محمد الرفيع مصطفى /6    هشام هاشم الكمالي /5

 محجوب آدم /8   محمد قسم السيد عيسي /7

 قسم األحياء وكيمياء :

 االمين عمر أحمد /2   ابراهيم عبد الرحمن الفيل /1

 مينالطيب اال /4     عوض أحمد /3

يسن فضل المولي  /6    محمد نور ضو اليبت /5

 الخضر

 محمد أحمد الريح /8   محمد الدرديري ابو الدهب /7

 أحمد سليمان حنين /9

 

 

 قسم اللغة العربية :

 مواهب الطيب /2    بركات جمعه ادريس /1

 محمد سعد دياب /3

 قسم اللغة االنجليزية :

 البشير المليحإبراهيم  /2    آدم على ابو الرجال /1

 ليلي الشيخ البشير /4    عثمان حسن أحمد /3

 ثريا حسن خيرهللا /6    ليلي حسن اليمنى /5

 سعاد عثمان  /8    عبد هللا عوض السيد /7

عبد الوهاب أبشر  /10   ليلي عبد الرازق العتباني /9

 الشعراني

 قسم الجغرافيا :

 الحسين أحمد طه /2   عبد الرحيم يوسف عمر /1

 آمنه حاج أحمد /4     حسين الطاهر /3

 صديق أحمد األمين /6     نعيمه شديد  /5

 يحي عبد السالم /8    مصطفى أحمد عثمان /7

 عوض إبراهيم /10     صديق ادريس /9

 مصطفى عبد الرحمن /12     كمال بشير /11

عبد الحميد محمد أحمد  /14     ابو القاسم /13

 بخيت

 قسم التاريخ :

 عبد المجيد ابراهيم /2    لف هللا مصطفىخ /1

 ادريس السيد /3

 

 

 :م1967 الثالثة :الدفعة 

 قسم اآلداب :



 

 

 لغة عربية ولغة انجليزية :

عوض الكريم فضل  /2    عامر عمر محمد /1

 حسين

 سامي على عبد الرحيم /4    عثمان محمد الحسن /3

 زينب مصطفى الطيار /6    يوسف عمر بابكر /5

 بية وتاريخ :لغة عر

 علوية عبد هللا التقالوي /2    عبد هللا احمد ادريس /1

 ليلي بدر عبد الرحيم /4   كمال الدين يوسف المبارك /3

 سكينة فضل المولي /6   مجتبى عبد هللا عبد هللا /5

 لغة انجليزية وتاريخ :

 عبد الحميد محمد صادق /2  عبد العظيم خلف هللا عبد الماجد  /1

 عوض الكريم سر الختم /4    محمد بالل أحمد /3

 الهادي محمد المواق /6    دهب أحمد خيري /5

 مريم بشير الهماك /8    الحسن بابكر سليمان /7

  مختار عبد هللا على /10    ليفر جليقو بحارا /9

 

 

 

 

 جغرافيا وتاريخ :

 عبد هللا محمد السيد /2  عبد الفتاح عبد الرؤوف صالح /1

 عالية أحمد أمين /4    طيب عبد هللاأحمد ال /3

عوض الصاوي عبد  /6   آمال عبد الرحمن قريش  /5

 الماجد

 بابكر حسن يوسف /8    بابكر أحمد عجبنا /7

 البرير عثمان محمد /10    بخيته مساعد محمد /9

 الزهور محجوب عبد هللا /12   الهادي عبد هللا الهادي /11

 حسن زبير عثمان /14   فتح الرحمن موسي حسين /13

 مأمون عبد هللا محمد /16   عصام الدين عثمان محجوب /15

 محمد الحسن احمد المكي /18    محمد أحمد أبلس /17

 يوسف محمد أبو /20   نعيم ميرغنى عبد العزيز /19

 لغة انجليزية وجغرافيا :

 محمد قسم هللا حسن /2    أحمد إبراهيم داؤد /1

 مصطفي يسن مصطفي /3

 م العلوم :قس

 كيمياء وأحياء :

 عبد المجيد محمد األمين /2    عبد هللا نمر أحمد /1



 

 

 أحمد التوم ابو نخيله /4   عبد هللا إبراهيم عبد هللا /3

 أحمد عثمان األمام على /6    أحمد محمد الصافي /5

 انتونى خميس حسن /8   أحمد سيد أحمد أبو عوف /7

 محمد أحمد عثمان الهادي /10    ضو البيت محمد /9

 الطاهر أحمد الطيب /12    الحاج بابكر الحاج /11

 حسن خليفة على /14   قريب هللا أبا صالح عبد هللا /13

 خليفة الحاج مكي /16   إبراهيم عبد هللا إبراهيم /15

محمد المعتصم جالل  /18   محمد الحسن بشير زهران /17

 الدين

 ن محمدمحمد حس /20    محمد حسن عجوبه /19

 محمد طه خيري /22    محمد مزمل البشير /21

 عثمان المبارك بيجاوي /24   عمر النقر جالل الدين /23

 سيد أحمد محمد سعيد /26    صالح الحاج محمود /25

 طه محمد صالح /28     سالس ادرابو /27

 أم الحسين مكاوي احمد /29

 

 

 

 

 كيمياء وفيزياء :

 عثمان محمد صالح /1

 ورياضيات بحته :فيزياء 

 احمد حمد محمد عثمان /2   عبد الحفيظ محمد األمين /1

 ألباط على شمباتي  /4   عوض الكريم محمد األمين /3

 حسن فضل المولي جلي /6    حسن عوض مدني /5

 محمد أحمد حافظ /8   أنصاف الطيب عبيد هللا /7

 سلوى أبو العزايم  /10    محمد حسن أحمد /9

 وتطبيقية : رياضيات بحته

 عبد الوهاب سعيد محمد /2   عبد السالم الشريف إدريس /1

 أحمد على سليمان  /4   عبد هللا خليل مصطفى /3

عبد الوهاب فضل السيد  /6    أحمد الحاج أسد هللا /5

 محمد

 الحافظ السيد محمد /8    عوض داؤاد حسن  /7

السيد عبد الرحمن  /10   الحاج عبد الرحمن عثمان /9

 الصافي

 هاشم عثمان الفكي /12    حمدان أحمد متعنى /11

 محمد أحمد مدني /14   إسماعيل أحمد إسماعيل /13



 

 

عمرالفاروق حمزةعبد  /16   محمد عبد القادر موسي /15

 الصمد

يوسف محمد أحمد حبيب  /18    سليمان عبد العظيم /17

 هللا

    

 

 :م1968أبريل  الرابعة :الدفعة 

 قسم اآلداب:

 غة عربية ولغة انجليزية :ل

 عبد الماجد حسن فهمي /2    عبد هللا على أحمد /1

 عوض العبيد حسين /4   عبد الحميد عبد هللا ابوبكر /3

 إبراهيم على إبراهيم /6    الضو على إبراهيم /5

 مختار محمد دران /8    محمد آدم محمد /7

 لغة عربية وتاريخ :

 عبد الرحيم إمام محمد /2   عباس عبد الرحيم محمد /1

 على عبيد بريمة /4    أحمد على الجعلي /3

  الحسن الطيب إبراهيم  /6    آمنه محمد خير /5

 

 

 خديجة جمعة هوال /8    إبراهيم فقير إبراهيم /7

 نصر الهادي مصطفي /10    نجاة على حلمي /9

 

 

 

محمد موسي محمد  /12    سعدية حسن موسي /11

 الحسن

 ة و تاريخ :لغة انجليزي

إبراهيم الكامل محمد  /2   التاج عبد الودود كرداوي /1

 أحمد

  تاج السر حمزة خليفة /4    محمد حسن صالح /3

 محمد الفاتح سيد أحمد /6    يحي الحسن بابكر /5

 عبد المنعم محمد حسين /7

 

 

 

 جغرافيا و تاريخ :

 عبد الباقي أحمد قسم هللا /2    عبد الباقي على بابكر /1



 

 

عبد الرحمن شكر هللا  /4   عبد الرحمن مضوي أحمد /3

 عزالدين

 بشير عبد هللا عبد القادر /6   عبد الرحمن يوسف قوي /5

 الضو أحمد على /8  االمين الصديق عوض الكريم /7

 الحاج حسن عبد المجيد /10    الحاج البري أحمد /9

 خالد عبد السيد جادو /12   الطيب النويري يوسف /11

 ليلي فضل محمد على /14    خوله عبد هللا الماحي /13

 محمد عثمان عبد العزيز /16   محمد الحسن عبد الرحمن /15

 عمر عثمان صالح /17

 لغة انجليزية وجغرافيا :

 أحمد عبد هللا عطا المنان /2   سراج الدين بابكر وقيع هللا /1

 قسم العلوم :

 كيمياء وأحياء :

 عبد الباقي حسن محمود /2   محمد عبد هللا خلف هللا /1

 عبد اللطيف أبو الحسن /4   عبد القادر محمد االمين /3

 أحمد الفكي أحمد /6    آدم أسحق بخيت /5

  علويه حسن محمد /8    أحمد النعيم على /7

 

  

 بخيت الجاك عبد الغنى /10   عطا حاج بشير االمين /9

 حسن أحمد النور /12    هاشم حسن محمد /11

 حسن محمد عمر يوسف /14   حسن الزبال الحاج أحمد /13

  جوك ماك ناي /16   حسين عبد الحليم عدالن /15

 

 

 محمد أحمد محمد الحسن /18   ختم عثمان عبد الرحمن /17

 محمد المبارك الريح /20    محمد أحمد عمر /19

 محمد مصطفى أحمد /22    محمد الرفيق محمد /21

 مصطفى آدم مضوي /24    محمد يوسف محمد /23

 يوسف بشير الطاهر /26    ثريا سر الختم الخليفة /25

 كيمياء و فيزياء:

 أحمد محمد أحمد  محمد /2     آدم بشير احمد /1

عز الدين عبد الرحيم  /4    عيسي محمد عمر /3

 مجذوب

 عمر على دقنه /6    ليلي يوسف محمد /5

 عمر زينب محمد /8    صديق الهادي محمد /7

 فيزياء و رياضيات بحته :



 

 

 على محمد مدني /2   أحمد عبد الحبيب عبد هللا /1

  محمد موسي محمد /4   محمد حاج عمر محمد /3

 محمد التوم ابراهيم /6  محمد مصطفى على األحمدي /5

 مصطفى محمد طه /7

 رياضيات بحته وتطبيقية :

 على محمد الماحي /2   عبد القادر محمد الراجل /1

 عوض فرج هللا بالل /4   عوض أحمد محمد الحسن /3

 االمين الجاك عبد هللا /6     بله أحمد على /5

 فضل هللا الحمدابي محمد /8   السر طيفور أحمد حسن /7

 حسن ابراهيم حسن /10    حمد محمد بكر حمد /9

 محمود سوار محمود /12   محجوب مصطفى الحاج /11

 محمد ابراهيم الشيخ /14   محمد أحمد على محمد /13

 محمد طه أحمد المبارك /16    محمد ادريس محمد /15

 عمر العبيد محمد أحمد /18   معتصم أحمد الحاج عثمان /17

 عثمان محمد سر الختم /20    عثمان أحمد األمام /19

  تاج السر محمد حمزة /21

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
 
ي واكبت مسيرة كلية التربية جامعة إن عظم وأهمية األحداث الت   

منذ إنشائها، يجعل منها كيانا  سامقا  ال يمكن حصره في  ،الخرطوم
يحتاج إلى الوافر، صفحات هذا الكتاب، إذ أن هذا الزخم المعلوماتي 

 المكتملة الكاملةواإلمكانات  ،يوفر الحتوائها الوقت الكافييحق أن  ،أسفار
اء ورد الجميل لهذا العمالق التربوي، المتفرد غير المحدودة، في سبيل اإليف

 محليا  وقوميا  وعالميا .
أسطر تالقحت خالل من  ،إن ما استطعنا أن نقدمه لك عزيزي القاريء  

إال غيض من  بين يديك، ما هوهو الذي  ،وتمخضت عن هذا الوليد
، فلك أن الهادر والمعلومات الدافقفيض، وقطرة من تسونامي المعارف 

حتى تكتمل صياغة  ،ولك أن تدفع بما هو في مقدورك من معرفة ،تضيف
 األسفار التي أشرنا إليها.نصوص 



 

 

في كل سبيل يقود إلى الوفاء والسمو واإلرتقاء  ،أمنياتنا وآمالنا مترعة  
 الجميل.والتميز ورد 

                             
 

  المؤلفون                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمراجعا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المالحق


